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 0 ١ يق | همهأ م مي _ تت

 0 ميو ىلع ننآ نيج دبع ع رولا اونا مامالا لاك
 ددن لكل نإ امد ) هجر ىدنويعل ننا

 ْ يلا نوح ىباغ مل ذل و قلن اضفا"ةالصلا و ميقنفحلا نم
 لِعمذعلا ميوَعلا طلطلا كا ىدعلاب4#) ثوعبلا عركلا

 ضصئترع :نرعام ةبلعتتزع ١ لعد لملال ْ

 1 (ًيصاو ولا ىلع و هيلع هنس) ىلصمو حر قوز ىيتموملاب

 . لام قبال مود مظعل) لوعلا دوهظ موب ىلإ هعابتاو

 |0001 الخجل ىلع اكككت ةعد) ق) نمالا) نوتنالو ١

 ظ كيج ر|ز)انم) َكَح] تيتو علا لحال نيكل ىف لتف
 00 ةلااضعتا لبق العقو الؤفانقرروةلشلا مادق الر

 .  اهمتإ و لجالا ماق فوخع ليف و فمل اب انجب اصح متخو
 | الاعب [تااع د ضن اباضوخم نقسبو ةرزل

 "كلا رمخلل ليملا تل اق ةروسم مهوحو هند) يلع
 ا واب ل ١ | نعرممتم للاعت
 زيلع لصحة لاط) لق هن لحوم هدد] هيحر عرقلا اونل
 0 ضول] نيمل واهب ] ور ىلع دو .هرداحألا نومهم

 1 وداةنوكو اعوضوم هدؤكو كي نمل سسسنلةكر ومالا

 1 هج ةئىامإلام اهم منع اهييزت ىلعاهرك ]داتا
 ظ سل و وسلا وها ونت اع الل و كدخقنلا) ةحدادو تمد

 بان كبحؤتلا -ناتكهناسحاو هلضح نم

 ى) نع معهما ا نحم .نك لع دزع هسا نا ني
 نت - نم لان رك هسأ لوسر اي ليك لاق ةزدره
 تقف اا رهاخ لنج يلف ايم كالا نمر ) الز هرم
 ١ ا عم 000 نم هدعقل ىف
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 زف#

 تح لاق عايش نبا هيض نع عوتم نيا فيحا تبا فري

 ىطْرح تقروذاه ارح اك نسرئلا قلَح لحد زع هسا ن

 تياي هعدخو ىن ككيدال كبدخد | نوه اهيم هددسعت

 مالكو لحدزع هسآ مالكت ازكلا ن !راذلا مدخ تانذز

 ظ حم لذ ليند نق يعكت ا نه و فدي لق ةن اغص نم قذص

 "يلا لق يلع لذ ثبداح) اوهتص وكم اوذ| فحاخ ل كو ظ

 ليما لوس لاقل اك ييرلا بل نع لوالل ثب ىلا ١

 هج نوره كل قف قولك نازلا لاك نم كيل هدا

 حل دةهيلع هددإ ئاضوحت] لومنسز ىلع عوتنصوم

ىاص هدح) لومحر لاَ لاق كام نبإ ىتسإ نع ى اذ ١
 مها 

 قول جووج امزاردب امد ضرالا د تاومسدلا يام لك
 كح وض هيلا د | يسهمالك) كد تارت

 مالم لاق نم قولخم نارقلا نول رد ثسز نم موا

 ه«:ةع ام نم هناومأ] تولطو ) هذد ابرفك ل وك

 توك نإ ال) نواكأتتع نوط نا ةنمول ىفخلب ال هذال
 تلاثلا كن ندل عوضوم كي لع ا نه لؤذلاب ةنتقيس

 ا ا ل اكل 09

 فولحت الو فئاخال هسا مالكن ارخلا لاق هد) ما

 8 اا مسا ل
 نع جالا تب نما ماسو هيلع هدأ ياصد) لوسر

 2 هنأ مالك ازكلل لوجت اسد وبلع هددأ يئاضديدأ

 نوح رع رن اع ومآ ل مذ كف ذراع زنممقولدء الو

 تبي نفل | كه ركمم ث دع [ده مكه يلع هسا ينص
 7 هولا تعادلا يل تعا دولا مانع سوال



 قلخ نإ رملا لومي وهو تام نم لاق ماسو يلع هما

 وم نب لإ قلعح نه أذ يا ههحو_دومتئلا مول هددأ نعل

 مم قلغ]نذ سلو هطظاوق ىاقذ هددا نا ركز ام بحاب
 بيشو وطارق كانت س] نإ لاقم كميل عما ياصدسا ”لوسر نع نيره ىإ نع نكروا كومصه ارنا نع
 تقلا ةطالملا تحمس اما م اعىلاب فلك ىلك نا لبق
 10 قيال ول و ملح نارحلا | نوه لزب هذال فولت اولاق
 2 عضم لدحا نده | دم ماك نسل ال ىوطو ! له لمع
 1 مهاعلا نع قؤلتخ ناو ل حد زع هددأ ىحو تيماد

 ١ ْ ىدمجلع هيدإ ىاض مددإ لوستر لاق لاق ةفاما ىب) نع
 00 تاوةجر نلا ةيصر اداب شرعلا لوك ننذلا مالكدا
 000 ةجانلانهاهو) ىئلهتق ارما ىخوا !ذا لهدزع هيدا
 طسيرحلادهاهو) ةدتنوهم ارما ىحول !ذا وقبر دلا
  تالوسر لاق لاك ةمام] ى) تع نتعرستعلا نعرح ا قدرط

 بلرت) بضع اذ لكون عدس نإ عاسو هيلع هدا ىلمم

 | يصر اولا ىقولا لزد] ىدر] نإ] ىةيدوول ان ىفولا
 0 قعوما ىلا تافللا نضولا باد عوض وم ٌتدحا نه
 داعلا هدأ ا القا ىضعتا نا ةيبرع ىإ نع يرتلا
 | تالا الكود نامتتملا ماكاو
 0 يف 5 اد عوضوم بي لح ]| له ةّيدرولا ةنكل لفلا عالكد
 1 ت(ي) نع ليعشس ىك] نع ةّيدرول ان ئخولا :ناركذ
  .ىسعت ىنإإو وويلع هبن] ىاص هد !كومسر لاق لاك
 0 ةيلانالل هنيبد هبطبان ياعاطق يحو نمسا لزن ام لب

 7 . منال لها ذهر اسلي ةموك ققلحت لعل وعد توكت ع ظ
 ْ ع هع تمل ان اع وزع محا مالك عييت تما ظ
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 هعتا ل وسر لاك لاح ا دنع نا باص دالكتلا نا رج

 ةياكروطلا موي يسوم هيدا ماكل ماسو هيلع هددإ ياض
 ' ليسلكاع) لاخح ىسومهل لاغك هادان مون مالك اروح
 يوَكا اناو اهلكىسلالا وف كو ناسل ىل) عشع ةوود

 فتعيينوناي [ولاخ ليارسإ ئذز ىلا يجوع عيجر [ءاك لم ر نم
 اولاه هيبطتساإ الا ؤ )هسا ن (وس لاق نيخرلا مالكانل
 عع اومحلا ناومح)ل) ىزد ملا لاق انل هدشنف يسوحاي

 قيس هم ِبِبَرَق هذ او طق هوقو مسم !زكياحاد لبعت ىلا

 !ةرع ةيدأ نإ يور ام بتتانومي 3 نسحأ كب للح | فعح

 ىلإ ننا ةزارز نعلك ذ نع هددأ يف امذ [مسلا ىلا حرع

 هيلع هننإ ئاقم هند ) ل وميدر لاك لاق مّربره ىا ا

 رج ليريح ىووم نس لئلا تيد كا ك يرمأ امل

 ره ىتفكر ارو ىاضم لَرن] نيغ اي لاغخ مهاربا ؛ ىيإ 6

 انميهز (َذ ئيوكر امنهعد لمضح لون ) لاغف تايب ىرم
 ننوصاب ل اعد خرذصلا ىلإ تأ ق] ع ىبيِبع كوهأ دلو

 هركءةركا الد وط ان الكركذ دامعلا كلا كفر جوع انهيه نع
 لِجوزع هس ةيطغركو حاد ععضوم تادعاذه
 هدسدإ ياص يلا نع ىر ندلل ليععش ىإ نع ةدطع نع
 ناول لاق امرالا هكر لن ال ىلاعَت هلوق ىف ماسنو هيلع
 مولا قلاع موي َدَرَم ةكءالولا د نبط ايلا و ىتدالا
 ثترحاده لهو زع هدتانإوطاع) امأ ن جلو (ةمجرعت انك
 بباب هيلع يات ممفلا كو شخويلا ل 2
 هعتأ حد 1 لاق لاق ىندا نع ليص نع عانت كد
 ٠ قر تيار تيهَيَدا و امهحلا ىلإ ف ىزرس] قليل ماسو ةجلع

 ىتحونم ىض لكاتب ١ اركذر (ث باجع هززيو ىيب لهو رع



 0 . هير از جوضوم كدحا نهولول نمانصوت اعاتاتار
 انأئبلان ) كيعس نا لهس نع مزام يا نع بكل كد

 نيمدس ىنإ4) ىو ى اعت هنن) ىبنآ لاق ماسو هيلع هينا

 لب اكينو ليربج لهو نع هينا كل قلع نزف! وب اك ىلا ْ

 دق أن نم ناجع يع هدر ] ةئلدو ملم ن] ف لبق ارساد ١

 ا ا سبل جمل ل 010070011
 0 ابيح يإ نع خ] كر لحول لص) ال عونمو م ابر لح

 "هدا تحد و هيلع هندإ يانبع ةندإ لوفسر لاك لاك هك

مو نملظو رون نم بايع فل! لوعدس ىاذتو
 ويحتل دا

 ١" اله جسمنا تتر الا بكل لقد ىضح ع ئكدانم

 هيثم نبا ايهو نعرتح] ثَي لع .وبصوم هل لبخا ال

 هعهيرم يل نا دوهملا نمالجر نا ةردرهىإ نع

 قفلت هددإ يخاحا له هددإ لوسر اب لاف و هيلع

 ”قدقلا .ةلياللا قبو هيدر 303 تاومسلا ريع ىتب

 جدر ذر 0 رباط كاناح و كومو

 قاس فتسلال ف راذر نم يا. وعيسو اقريتسسالا

 وهيسو مرد نم ى ادع كل ومدست و يضيتابرد نمبن اايع

 اياك ىرردبو انبص نم ان ادع توعدس و قدما راو نم ايايح
 مرح [ ع نم اب ادع نوهدسو ام نماب ادخن وهيدسو ملثم

 هددأ جرطع نم اد (دح نومدس و دوني نم ادا 2خنووورسو

 ' هلي ىنلا هس) للم نع برعحأ لاق فدع نال يلا

 ردعأ] امك تف وص) و هيلع هعمإ ئاصينلا لاَعك

 ٠ لد ة ياسا هيل كتل ىكلا ن ف لأق لاك يذوم اب

 | عم اكوا ددحإ نع كولا هكون اوم 200

 .2 ناب

 ل



 هتتإل و ىجر ل(3 لاق ىنشن) نع ىنسكل نع ىلا نكد اذ رووا

 ا ضالاو ةر د هيهحو ةلح ا احول هند نإ ماس هيلع هند ) ياض

 تريمو يعهبو فرت هن و فلك هكر وملا نءاقهنؤوفاي

 تب دع | نه ةليلو مول اِن ام لجدول فب و قدو
 ليعروع [زجحأ ةممععت كب نع ينور ام باد عوضوم

 7-1 ىلص ىلا عم هذ ] خرم وهح قا نع حرعالا نيعرلا
 - تلح دي أ هيلع ليربح ف يززتا امسلا ىلا ف يرسأ اك كوم

 ىدع ىعان زو قيس وبلا ف حسنعق يورتملا ةز كيم قل آ
 لاق كنتو ضع دن : لولا تنكأم جوحا لبربح يريبح
 تحرم يد الو لسترم يدد ذوكبال فقوم ف كنا نر اد
 قانا ىسودلا ىلإ باقل نم قدأ هسإ نمانتا انهه قعد
 ولا يع ميك متيتفكدب دل لحو نع نرحرلا نإ لاغك قلنا

 لامر دير مل ال هسا غل امددنأ ن اصس لود لحو نزع

 لاق] نكهه لاق نملامهدد) لوسر أب تلف ندرعهن فا قيد
 ؟طدوا قارد يذح سح نع هحور جونخغال عرم روج انإ ان ىف

 بن ام افووص هلم الملا هيلع يلضفو َةَرِولل نموعتعوح
 هرمع م اَعهلرهقتسسدالا ىْشد نولي ال و فصر الأ و (ممحلا

 كممسبل ككم قلا يئس هرتود لحفر ع هعد) لكو تن اهاذاح

 فولي و كاَمَد هنن | تولثع و هينا تويطتيل و كعك هسا
 هتك قى هل ناكامشتد لل ذ نمإ و لعد [ءاكلح د زع هسا

 ىلآلل عقلا هنردإل اييطم انما عين هرتو نم جنم اذ اق
 0 ىف م نع اع ماملع مال ةطال1)ه (ةكتنو

 هدانسإ لاخرو رك كالحا ذه بيطالارك !ون) لاك

 .يطمقلا ىسع نب ميهاردإ الا ةقفدل ان كوذ و ىمر ميلك
 10 ا را اي حج هدايا
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 حر ظلال كن ماس و ةيلع هيدا ىلص ىلا
 10 | و لاو ئلصي وهد لاق ئاصتاككر ناك ] كب دد

 حوولا د هل ةطاقلل تفر يمد و لاك حومست ٠ لعل لاك ل وعن اهو

 تتنم ان هلاحر لكد انس ا |نه و يدع ىدصحد تقنس

 الل و هذ ينوي ال نم هعمس هلفلخ أطع ىلع قوكوم هنإإل)

 دامعر ىنووأر اك دج ] تي دحا دعب | ذه لكم ننب
 00100 م شوا كالا

 كارللزعدار ١نم_ترملا انا مول لكتجلاعت هدا لشد

 د وواد نايحنبإ لاق حل نها هلو كرد هك
 هنم قرع | نه عنمو 1 تاكو نض) نع ب نك مضت ناك

 يلع هنأ ىانض ةسد) لوسر لا3 لاق ىشنإ] نع ةو انك نع

 ظ 1 ا ا ل
 نع عوض وم نشب لح ] نه زب رولا عطيلك ندر ا نلا

 ظ لوز عمم ياخ بام جرم اعلا ةريبهنن] بيع

 ٠ هسألوسر لاق لاق نتن ] نع ةرف ند) 6 هب ووموعر وطأل
 نيت طخل تراط ليجتل هس) يات اى ماسو جيلع مدا يلص
 وك ةتن نملاد ةئالث و ةلم هن الث تفقوقلبجا ةئمس

 رودوارغو | ريد ىوتصرو ن امر وو دع] قَين نم لاب
 سمكا نع طع نعردل تر لع : ومد وم كبده ! نمد
 لال ىم نإ لاق ماسو هيلع هند] ىاص هدد] لوسر نع

 فادجلب تدل هين >] ةيفدسد يدوم موز ترص اطدئىلا

 لكون ةكعود ن اقرو و نع ةنب دملاناهتن نمل انو

 تى [ضلانايرهيسماوي ) هلاق ومع و ييصنمل انو

 ةدانق نع ثن لع سيل كن لح | ناره ىرعموتع

 ا يلع اك لاق مامسو يكس يصدأ لوس نإ ىسد] نع

02 
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 ادم اكد هلمجاهرؤن نم ععيضصابر انا ليجللهب رص
 ١ نعي ابملا تن اثاتُت دجرتحا قدرط م يمييل امن فقع ا

 هير ياَحاماخ ره و هدلع ةدد) مالا ةادلتسا

 "١ استفيءاوي) ىاع برعع عهتح عرخا لاق اكد هلعح ليت ٠
 لبيب نفك لاف | نه لكم نت لخخ تن انل بدمح ماه لمشغل

 هيدا ىاصهنن] لوسر هل ومد و نسنإ هلوعد لاقو عم ' ١

 با تكدبال ث دحا نعاتا كا و ماس و هيلع ظ يي

 لوسر (3لاق ىسانع نن) نع ةموكع نعل وزملا ركذ :

 لك لزب قاغتو ىر اي هس) نإ ماسو هيلع هد) ئاض هدد
 2س ليو ىكم ىلإ هب امس نق اًيدلا رز د لإ ةعمجة ليل

 نوح اوخ هت وق اب نم عول هب لب تيب هرؤل يسرك
 همر. ةرونعلاو ابورلا و ةضجللا وأب ورلا اندم نم اس ٠

 اكرابم لوني وكب ال رهف يه( عع ماسو هيلع هدأ ينص نو
 ةساوحاق او تود نجل ننزل يديبع|نه انتو

 و وادع ابد همنا مال همول هسا 3 ! عداتج مل و يبد
 1 |لعه باسحوفل ةنكل مارلخد ال ؟ قكازجو ىرعو

 2نا قوعنن) نيعرلا لنع ةعرتج] تب لح عفو م
 هلابك لا ي) نإ ل ورب نإ لاق ماعتبو هيلع هس) ياض هحدلا
 ىن) نع ىعاحرلا يلع |ونإ هاور لك د لوزنربغ نم هيفع

 لاَعَف نّرَملا دبع نأ نيس ىع نيك نن] يلع نيسفل

 وصوم تن لح| نه لوري نإرّمع تع هيلع هلاَتَق! همه

 كنع نع قؤرع مول ود لوزتلاركذ نق تب دخول لصا ال

 تسلاق لاف: ئاذه املا ةمام) ى) نع طئاس نب) نيعرلا

 هذرسع ةيتسعواكاذا و ىيلع هينإ ياض ويدأ لويسسد ظ

 تفقولا لها ىلا علطنك اَنْن ىلإ [مسلا ىلا ىكاعث د) طمع
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 ةخرسسع ىلإ لري يمسيد د
 المان ل وعلو اظنا الا ثول ايي ام مرطحت د وهن رففكت

 بفعك نذ ١! لت لكل ارد الك ثترعع لق ا [لعمتا
 اىسلا لآ جريتالو ةةلدزلل ىلإ ىعماما نوكتو نيمهمملا
 ا4كروثننلا كيعا وعكد ورم ارمس | اذ اقةلمللا قت
 ”ىلا نس انلا] فق ضمدو املا يل مسرعا مع من ماظلل يحمل معو
 ىلصءدد) ل وسر لاق تلاَق اهنا نع دافع تأ ىك تعد
 ىييلع حا لج يلع ليحوزع ير تيار ماسو هيلع هدا

 ص ١ ترفع لق «”عسوق لوفتوهفه ونت ارثزاإ
 قعد (عل] قر و املا لل ىقيصت ةقلدزملا تكمل تن اع
 الو امسلا جتا ابىلاامسلا ىلإ لوخي ىصل طول ىو حع
 هببل اين عوتموم تيدحا دهب الئ نوملوكو ضر

 : لجل ايد هديب داما ىلإ ”ةارمل ليبتكلل

 ةوبمقسخا م مانلا ييلاعّتودرا ىارهن اوكذد

 ىلع يهز نع ن العد هبلعم كى هالحر موس 0

 ةهسحاد : ونصوماكي لح |!كقل بهار نم ىذد ارك همبعو

 ْ : يبلا نعر مم نمإ ١ ىع مل( نع ةهاضصرو ةهيضعرتت ان

 اذا بضِتِنال لحود زع سانا لاق ماسو هيلع هدأ ( ىلاص

  للعع] ىا علط | ذ اخ هرضمل ةياللا تلشتن ابنّمع
 انو ىضر أمر الغ نارملا توارث نإ نلولا لارظتو
 حو تلق ىتصلملا لاق هركتسوطانلاو 3-0
 ةةدصدل ُت فعالو يئزت اننال كافت هس) 2

 0 7 16 لاح مل د يا

 رووا

 ا قلنةانعم قىبي ل) قيبدك اولا و



 0 ظ 7
- 211111111 0 

 وعض نوع ةرك نع يدجرد اهن دز ن اكن اكاجسشا ٍ

 ةدلخ ىلع لقمد ىحشرعلا ىلع ع د) تضع اداهس] ن١

 سلكي امد س)نأ (يورام فاد عونموم ب لعإنه

 بز اعنا بِيبح تا نيرلس نع ةضولل مون ةنكل بيب
 5 جيس يمنا دولا هدن) ىاضص هةعد] نإ هماها] ى) قع

 ائبب يىطسولا ةرطتفلا يلع نصعلا مون ىسلج كاقن
 باب نامالا -تتبمانكو بال ثتانعا نسصر انلا و
 رع هدا نع ئاعاتبا) نس وع ناعالا نيا رك

 . ةظار ىحإ لوسر لاق لاق هنع هدأ ىصر باطل ل ْ

 لت اسللإب لوقو بلقلإب ةكرعم ن ايالا ماسنو هيلع ظ

 كاكلاق كامن ىسإ نع ِتاثنع و ماسو هيلع هنا
 وههابرإر والا نايالا ماس و هيلع هس) ياض ةددإ لوتسر

 !هدعتك [ نى ء]| لحن ارالاب لمعلا و بلقلاب فت ليفملا و
 يب ضختد و لن زد ناعالل يبا ليها هْيعو 1

 "«ىيرولإ دوسالا يت نع ةزنره ىاو:نلتا هؤ داعم

 و هيلع نن) يلص هعبإ لومسر لاق لاك ليج نإ داهم

 تدعااو وتمون تي لها نه نضع ويزن تام ال)

 ىلص ئعلا نع زبره ى) نع اص ى] نع ننره ىا
 '"صئتدو تن زن لمعو لوح نام الا لاخ و هيلع هندأ

 لع عوفم وم تم دعا نوه لدنمومت 8

 رقت او ٌبدعام | د و هيلع هنأ ىاضوفت] لوممتر

 يتلا !رعمهسالا نإ قلث او ىعطانلل هسإ لمع ين فورعخ

 ضعف كرم و لرعو لوف نايالا لاخ ماسو هيلع هددأ ىلص



 نيززال ناجالا نإ نق باب ركتم تب دحا ده
 حن ترىقا تداحا ةنسمك هتك د نكعذن

 - 00 اال داو ةدحعا اةنايساوو وع

 ادرل نق وت تتم وندم لع ناعالا نع ةولاتتسم :

  اكئالن عوضوم ب دحا نه كرش هن اضف هرمكهت د اير

 هت) قوس لكو منعا اويا تبا دكل ! ذه قى ىتصلا لاق

 تامتعو عاريا عيطم ى) نم ثءوقل | ده قس دقو بانك
 قعهل ورف وطفل هتعو ناصع قنإ ىورع نبأ هنأ فنع تأ
 يعجن دقو م موق لاق نسر ي) نع مرهم ا ي) تعدامع

 "ا اًيبِحاول اذ مادو هيلع هدإ يان هقد) لوممحر يلع.
 ' ولقلا ق تتم ن امالا لاغح نضعتدو) ىدزحان اهالا نع
 |ده تام ع درتكهن اعدن وهن داحز و ىماورلا لام اك

 يع يرهزلا نع ياكلا تق ] صصلت لقد نإنك ظ

 كيررال ناعالا لاه دو هيلع ةدنإ] ىلص ىيبلان ) هجن ) تع
 ىمح انعلا ادودا-لااهع ءوص وماشي نلجأ لفه نمكتت الو

 ؟ئاهلا ليممصا نبا دبع نوعي جارمسلا ىدسصأ قا ل
 ظ 0 اوكندا لاحت نم تانكوملامقدو

 ١ !اوتعمل امس تع يرهزلا نع ةعممع نن) ن ايم اهمم ظ

 ١ الو 7 ارحل ن اال لا اسم مملط هحأ تابع ضل :

 ٠ ةلعنم هن اتكووط ىلع ليمعس]) نإ لرخ بنكم ىضعجب

 ترد لبوطلا نسنحلل و ىد لشلا تملا تحؤتس | اهي

 نعني انع نت ) نع هسا نع نسوواطقا نع تلاتلا

 ضقت ال و يكتردال تاع الأ لاق ا

 ظ 00 ع نع ةبنآ 1 نع

0 

 مف



 هد ايمو صاب /
 0 ىز] نع توفره ى)] نع سماتللا تنوفا

 تأ ّربَيَم ماو هيلع وددا ياص همس] لوسر لاق لاق

 [وناث تاك زرفك هن اضن ىف اخذ هن د يرق نصفتن و تيد

 نسسحرلا !دع] كبل و فيسل ابره ةانعا اون رم اناللو
 حط هدا قاويماخوزمكلا اولخت | وهسا نب داوقر اق
 اكن الدإلا رمل موصالقالا عة الصالفالز ميم نصرالل
 2 دال دال ا

 يري ةيلع هندإ ىاض هدد] ا

 لمملا قم ناعالا زيف قدما :ونصوت تن ىع ] نوه
 منا ىاض ةدد] كوينز لاق لاك ىف ام قد بسوق

 ويوم اح د ةيلت رام و دلع

 5 بايركا موز 1 كيو رق ادق اينالذ نبل اريل نم
 تامل ورم نودر | هيك و عوضوم تب لعإ نه ضرملا
 وثيللل فوك ال ن تاهلو هل تممالايوجكر امالكع نمد قمل

 ترا ٌبراحإ ههدر هن و ناعالا قاتيتستالا باد
 لاقل اذ نيام نإ نسل نع نإ در و ننأ هاه نع لوالا
 اَتنال ىم) نم ن اًمدص و5 هبلع هجنإ ىالض ةمحأ لوسحر
 هن ١ لويسراب لتْق قير قعلا و ةيصرملا يضع امس ايما

 ةنحرلا نرت لكر ىفال نولوفل موك لاق هدر نئلا نم '

 تامءال) نعا ولسإ زا ن اعرلا زعاإق نود وك عود لاك ]

 يو وا وما جيمس 1

 دا ىسلا] نعاك لصيم ننإ ن |ءمس نع يب انلا اكب نمل ظ
 : . قلما نا لاق نإ ماسو هيلع سا ىابح ىذلا نع كام



 3-0 منايا يق اوني لع ةةيلعخلا نع اول وكت مامرإال يلع
 ١ (ةىتح هر انسإ قروتحرلا هتعضو عوضوم تت دعا نه
 هطلعد لح 2+قن) نإ ليغ كور لقو ليه اح دكاو
 لاك نع و هيلع هنبإ ىلبخ هدأ لوسر لاق 22ظ0ش0-
 ْ لاكن مو هساومإ نم عيخ لعق نصقتنو كدزن نام ال

 اب سلال هدول ما

 هسأ نوع نع مكعكام لص ىلع ثلاكلا تب لكل مغ تنل
 هسا وسر ل(5 لاف ب يل نع هنأ نع كمفعس ننز
 يدل [:!::ىال) دنعلا مأخ نم نإ ماس يلع هعد] يلص
 ريل أسم ند | ممسع !رلأ كر ىلا ال كن دع | نه هيك
 (: بلع هدا يلص ورب] لور لاق 5 ككام ين ىسن] نع

 تمس ات] نماق رحال تثأو ول عطيع هناع[يق كضم نم ظ
 ءام .ء ن اءالا ل ارك ةنالع تمانع دال تك الحا نمد

 ؤ و يلع هننإ ىاضةنت] لوسر و لاق رع ندا نع

 ظ لكؤنلا ل اضع سن نع نوكي قع ناعالا فمع لريال
 ظ اًضاو هسارمال ملشلا و هسا ىلا حل وغلا ف هسأ يلع
 ** نضوت أو هند نح) نع من ] هددإ الث معو صلا ف هنأ امضي

 عن دعا نه ناعإلا ليكتشت ] كَعَف هند عتمو هند ىطعأو ظ
 : ادا تعا هتر نع ليع نامالا عم ذدال بسحأد لطان

 0 ظ

 ظ ١ ال ارك ل دن سو هيلع هقتا ىاضةين) لوقسر
 مايل يدحا دسم ناجل مجال كا
 نعوم اع نبا ملظس نع نع هتيئلا مود مالسالا حن ةرفبك

 ب و هيلع هدا ياصويت | لومسر لاق لاق انا ي)

 انوا دد هيلع لولا ةفروص اح قنيتحلا مون (السالا

 0 بولا
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 ظ نا ئشتس و وع ور و تحرج كج سرا 2

 سل اق هاد و طرسبف لاق لتففتتت لق لوففف تيكن نمق 1

 هلم ا ابق هعلأ بنتن نم لاق ويلا نس انلا] انمتتتونق ْ

 هرم تاون بياد عوتموماّثي ىعا نع ةنغل هما :

 نإ ةياؤغا ىعهشإ ةيصوجا هكريموب#ا كلت لمصر 4

 و هيلع هنن) ىاض هيدا لوسر لاق لاق قمت دماع

 هععرت مل ت املس لاك تكل هل تحو لاخر لت راع ماساإ نم

 بتات :ويعومج وهو ةئد وعم قو وعالا كتللا نع

 1 يإ تا ياع نع غذ| و سسفسلا ةلخق بانا قخملا
 امم موثتاذ اسولع اون أكرم ١ نس اع نبا و ةَعِث قع و

 ّقلاو ىثتنلا ف نون دب ال اهر ترس نا لاقك لحد
 ىّملاو ىسمشلا نأ اور لاعك نود نشحن اًود اكاعو لاشك

 سا يح يس يصلوا 00 ظ

 نس انع يا و ىلع لاق نس انع قن) ورلع ل عقم

 هتعاطرلع ب نجت ن) نم مركاو لحأ هدا | 00

 (كَيلع هند) ىاض ةددأ لوسر لتع َتَح امرت ةِفِك قح لاَخَك

 ملغ ةيلق مزيل لعمر ع ةياوإ كاعج ىتر نعاس

 لوشن وعزت نم ىيسم ىلع مر اربع قلع نم فحد
 ارض اهلوع و اهييمطظنت نا هماعىت امن ن اكىلا اهاق

 النوطاكت دحركر ووتملا ف نسسمتتلا تو د اهيولع هس ام ْ

 اهيصييصوو سيبلا علطت ىلا هلبللا نأ هيق نع ئموح

 فكيوس اهوط ىرعتالق لآبل تالئَر لق نوكك زعم ا ىم

 ملظتر ىلا ناو فحمل يل] مصعت امي قدمحسف تملي قتملا

 !ل رح نا دامت ع اشلا ىرعت كارلا اهعمو فزوملا نم

 و ىنيقشلا نإ هك كب لح ةيق كّشنال عوتم وم كدح



 ا
 .٠

 - 0 يما نع نيتااقإلا فنون عر املا ل تان
 4 تاّدعنإ رونرقلاو ىسشلا لاق ماسو ه ةنلع هنا يانبع

 : كرولا ولا قويرتدك سجاد »إل تاىح | فسم راتلا

 0 سكنا را لاق ماسدو هيلع هقدأإ اءلص يهنلا ىوعلع ىشدا نع
 0 لمَ و لاتقلاو ايلا ةنسلا لن ناكعمرعملا قرمغلا

 تُدحكملاذاو اةمتملا نمراشتنا دارعكلا ةخكخ دن اطئسلا

 لك ن اصونلا هل ىحر اطمالا نم ىضعت ناكرتمم يق
 ١ عوق فيك اًراو طوول ا ورإطمالا ىصعل تعاود (ءلا وهو
 وي لوم لوعو ترعو ر اطما مع انومو ةعاجت اكل والا

 |و جولتو درد ناكال والا يراح ىشكتا اذا وربك
 ظ تيكا ارا نوعاطلاوهوعئر د قومهم راطماو

  لاتق عم ةويس و بمحو ونكع دز و مت ةرخحالا يد احق

 اضحرراإ دزت ناعشالاوا دارح نوكو ىساتلا يب

 وكدو لكهسو راطما وم بحر 3 ىرتنكت | |ذ اذا داسكو
 ةلباكال روهيشلا ىلع ىننعكل | نمد نمالب وطاّي ىح

 باي هعتم و ى ىّينأل كت ىكل ) ىمح نال هن ةلاطإلا
 نيا رس نعةبعع ا ليز عد وهشلا ن اضخن

 ممتالماَسو هيلع نا يابع هيب إ لونمير لاق لاقت ب فّيَح
 5 ا تلق فذصكلا لاق اسود يتسن ن او ميثس

 7 © النو ناره م : نو هناك :رفملا تسشتالا) يرن ا نعد

 ترامال اهتيتع نا ل وويلع همنا ىلصووتا لوبن ر ىسوعو

  يبدلا دارا اك لاخ لمع نن | داعم نع ةّردملا ركذ تحاد
 ْكاق نملا ىلإ لاق هلرإ فتئسنا ء 0 !إ

 تو نال لتس نك و ناضل خاخا ةزوغلا نع كوطباس من١
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 فسر تعال لاهل تاتا مس مس 1 ا
 اوف قانا لاك نملا ىلإ ماسو هيلع هند) ىلبص قفا 1

 قوع ماهي | محونحاق ةرح ا نع كولاس تاك ب اتكلسا
 دنمهاخجء عوتموم تي دحا له شرعلا تح ىلا يئئحالا

 مئكهيلع هدا ىلص يبلا لاق لاق هسا لبع قارب اعنع 000
 تيس اذان ب انكل ما موك يلا كلسرم نا داععاب 0

 شرملا تَح هيح بال يه لمفاسسلا يلا ةرحلا عا
 :ةتوصم نبا اطع نع سنوغلازكذ بانر ل

 اَذ) ماسو هيلع هسا ئاضمدا لوستد لأت ٠ ل أى نستإ نع

 ٍعصيبيسح عاعيوم ةعسلا لوا تمويجعت الع نجوما ناك

 "لحاته قرولا نمن ام اومهت ةمسلا حا قم ناكا ذا و ْ

 سالونر لاق لاق نسايع ننإ تعاطع ىعزرحا ب لح

 فيلسيسسل انج نسال المقل زج احأ ماسر ميلك سرا

 هالألا فالتمالا نم ضرالا لهال ناما و عرك نسؤعلا
 سيلا نرحىم نر اص لمعت ىَسِنرَو ىلاعإ داو نييلرعل

 هيلع ةنبأ ىانم هيب لوني ر ياع عوفم ومشي نجا تح

 (هر ي) نع :رذ نموق ل عيال ياي ملاسو
 يةيِلع هنأ ىانصةنتا لوسجر لاك لاح نس انع نن] نع
 | ول وذ نككد تاطمّشلا حرقت اخ حرك سود نلوختال

 ه5ىا نع روم] فترط قرئلا ىن ن اماوهو هدنب] بسوك ْ

 ماك هيلع هسا ياص يملا نع ند ايعنن] نع يدر اعلا

 اولوَو نككو ناطيتش عرق تاى عرق نس وك اولومنال لاق

 تن ىنح] نوح ضراإلا) لمحال ت اماوهق لحد زرع هدن| نسوك ظ
 نع ضرالا.و ناومسلا ليلا غي ركد هياد عوضوم
 واعد دبا لاوس لاب فاقع حاز دن اح 7



 ى ياس ينرلا لاق ضرالاو تاومسلا فبل اقم هل ,دمتتت نع

 ٠ 7 السلحوت قعد هنا تاطنصمزلا يطا دع

 يعررفا لبب نطاعلا درع أطلا دزحإلا_ول والا هسانإلا
 تل يئجهلصعلوا اما وت نو ىّش لك لع وهو تمهعو

 ظ يطيق عن اكلا اما و هد ومحو نيببط) نم سرعت اهلك ظ

 نيكل يف ةيحر د هل قرف ويل اكلا اما ههنِهلل ياراطرق

 ةَسم[2) اما و نقلا روعل نع هدأ ةحوؤي ةيدارلااعاو

 ' | اة علا دحالا سامع دق
 انه ) ىوبلا عباطي هلاص ع طوف ني ناع تاخ دوج
 ا تيلتال ىلا ةررابلا تاعوصولا نموهو ال تف لاح

 ادن ةعال : و ةدلع هنتأ قسد لزوم بطشت
 ىلا موقحلا اها تب أد بييعدلا ىدعم ا و كيكرلا عالق)

 د نمعرلا يع نع مال تلا يلع فيصوتا لد

 يّيلا ىلإ ىددو هيلا قاتتس ل اق هس] دنع نارن اح نع
 يلام وخلا تع توجحا ليخاب لاَعَك ماسو هيلع هيدا ىابح

 : عينلا هدجتاع : اهو امس | ام ول ةلحاس اهيا ىدسوت ىلر

 ظ م 01 كاي اميق باسو هيلع دبا ينم

 ةابساع لو يخابي] لاق يدومبلا ىلا لسرام

 1 ا ع ”رج توتعا لاخ
 539 محلا باند نا د55 :ئلااوزدو
 ار هماد هانا َيِعِك لاك دؤوملا وابيصلا و فِلتَسلا د
 هيدا ىاع هايوز بضذاءلع مل تحاسامتا اسلا ىخا ىف

 لها رميلا لاتك نا ىعاتصتمما سا ىر) لاك

 ظ 01 يسرا عويمر مخ اد صاضع امنا هيفا



 لثم حالسالا) نيس لضف هعضاو 0 اه تسع يلا /

 تيسيلا نبا لسكس ةع ولالا تلخي بانا ص
 ًيددلع هينا ىاض ومن لومسر لاك لاق مرير ك) نع

 ةيسكلا لمه لابخر وعلا هللاَعت تْقِباَب نلا املا ف
 لي تح لحب ناويكل هل لاَمت رمت ةمئارلا امسسلا قو

 صا[ مر] صضحدد جرت م هييجتاصعا و :

 نطق لكم هددإ فلكتف ةوطق ىلا نوفيس ةتع

 هّيحنولصتقروملا تملا تايتانذا تورمعاي اكلم
 0 كونى | لذا هيلا توذومتالك توحرتعتب

 هدأ توكجست (ًدَكوم اهسلا فرم قمح تاومود

 و ليعس ىعرتخا فذوط ةعاسملل موقت ن] ىلا

 مكهيلع هدد] ياصدستا لوسر لاق لاك عربره يا نع
 ييَمعِبَف روملا رع لخ نك نا نع لك ليو وعود

 ْ هي م

 يصل. باز تانجلا سوت يبطل ماسلا ُ( ١١ بلا ىلا رعت وم ومك اكلم ةرطق لكيم هنا ىلخفطَم ىل
 عور الإ هد مرق ال عومصو خانتن ىنحا| عض ةمديعللا مونيا

 رم هحأ هيلع هيئات ل و هد قيد ون اك عاتح) ظ

 ىترطلا ءره نم ماسو هيلع هينإ ىلض وبتا لومسر نع

 دحاسملادئيلكولا :ةطالملا نكد تيم اناهوتتع نم لو
 همدأ لوبمحر لاق هننإ قيع لاك لاق َنْرَعلَع نعت الخلا

 0 كرم لاثعا هنالك يب (ََك هند مانسو هيلع هند] ىلعم

 كو نم مون لكن ف ىد 522 ةيعكل الكوم ا اعماق ىممألل
 هلو ققلبح فحول درب [ ماسيعت يلح ومأ واسوي تل 1

 ا



 .٠٠ يملا يولا افلا نإ انش و يقع سما عياض ف ةحاقتم
 5 0 ا ااا ا لا

 0 هك نع | نص يبطكل لاق ةهعو هد ابو ضم لعن اك
 1 1 .«عرمبلا يونس نوقو ىن تاَحَك ةهراسنإ لاخر ووكعم

0 00 
 هر ]اق لاق فم با لهتس نع مراح ىا تعر اق

 ةعه ةننل ناك) نم نكر دعا ماس و هيلع ندا ياض هددا ٠

 00 1 لل اكد ير فاح وسم محا مع

 .تالوسر لاق لاق ءله نع هيد] ىع ةرملا ليز نت فوع

 ] ةعدزا و ةيكل لايهم ليخ] ةيدرإ ماس و هيلع همب] ىلص

 لمة يكل الميم اذن هعدر | و ةسلر امنا تعرامبا

 0 يعادل كحل لاَخ هنن] لوسرت ليجالل امه

 ْ نم ليج ايل و هَنكل لابنه نم لبحر وطو هَدكل ل ابيح
 7 تمر 5 الز و مدارلا كدب مى هن هن

 'لْخا لعذ ربح و ف ليدل و كحا هز كد الكا تاضصحو

 ايشلا ل بحاد :و ةيلع هند ] ىانصويتإ ل ويسر نعمت ال
 ئ لوسر لاق لاق سره يا) نع هينم نا بهو نع ئيط

 00 قئطاتس كاغتو كرات نان إ ماسو هيلع ةننإ ىلاض نإ
 ولاذ ئيطاشنم و ن اطلسرحلا يام ىلع ياعرعل ىسيل ىلا قف ئ

 لسا ي يطابشتحو ن اطلس ر صولا قام ياعمملاهبيل
 نبل اهيلا ف ياي ون اطلشسر اهيلا قام ىلع رمل ىسعل
 ش1 ول ب بك ار و ايعوا

 0 ىسل رولا 3 يل انيس تاطلطسرونلا ننام ىلع
 ظ : ا ىاعرعلى بيل مانملا ف ىدط ايس نطل ةئاظلا ام
 | ناططسجانلا كام يلع هل ىيبل هللا تق ناطبشح د ن اطلس



 ريف تاطغس نحول ام اع ىمععل ىلا ىن طم

 يي هر قلاب ءياطرلا نعد انتم تولع ا
 كولا تورد كولملا؛ تولكوم نيطاشتد وانشلا تود

 يط اي ور انكلا تور راغصلاب تولكو م يعط اَحسو

 اي اولكر م نيطايبَشس و ناقعملا توددابكل اي تولكوم

 تاكو نع اقنع ا دوط اهعع ىمساتلا تو درطت فحاسل

 با قنللا ىلا و تاوهيشسلا ىلا! و د رطب ةالصلا نعو

 مرينا نوهتتمن وتاعازغل و ىننل املا و ةاوسالا قالو

 : دال يلا يفامللا يلع ىسوللل مرلا تودي عيضملا
 ها ةعاضق ن١ لولا هالص يلصىم هندا ال) اهيم

 ناموا ىاصخ سستلا علل تح هيوكذ و فاغت هسا :

 اوه ىولا نع التم لا قلت هّنع اس فلم نم يش عمد
 هيلع ةند] ياض ةفت] لوييتر ياع هعقعص ف كيتتال تن فخ ْ

 ةيطع ني) نجا ىب اوك ويمد > ] فلَخ ركذ ف ان ماسو
 ل ين كضي جنان حول ياعسل 0
 عمت ناَنَرالا و درب تالعرلا و عاتحة | ليلا ماسو هيلع
 ةئراإ و لامط ىكملا و ن (رعَرَت ت امسللا و لبلد تامقلا و
 ظ | َداَذ ىم بلقلا و قرحر ليكل) ورلكم ن اَدَيلعلا و ىننعل
 : فلحو رورع كفك ازا دهر وضل ستق نلعلا فنك
 تلعئاهمع هسا) ىفر ةضداع نتا لاق بكتعرخا
 الل تَعَح ماسبو نمل هدح] يانصدحح] لوسر ىم ومص لقح
 هنشأ ىلض يتئلا تعذ يدعت ىف اون لعح يدرظت (5 ن اننمت
 عمت ه را و د اه ه انع ل اَمَد تلا كانمق ماسو ويلع

 عمر ولو بنبرث هالحر و تاعانع أ لب و تايعؤت هتاننل ه 1

 اذ اك لكم يلققلا و ىكسد [يلكو ككض ول( ءط و ىتعت هدد و

3 



 تل اَغَف هرونح ليعتك ليقف | 3) و ةهدويعتأط باطإد اق

  ناستحالا تعود و هيلع هينإ ىاض ءةيدأ لويينر ومس

 ملمع هيلع همنا ياض هقدا لوفر يلع عوممو م اَثِب ددح| يدق
 ظ كومجرع نبيا نع لرب تا نع حا ورالا قله ناد

 ْ 1001 ا ف حاو راما لاق مام و ةيل ع ميما يانم نما ش

 يب اس و حدرلا و ةطالكا و يبط ابثشلا و تكل و ىشالا 3

 | ١ داع داما مجز بلن رول زل س انج ةلعوتا

 ةمن] نول مانعتو هيلع هنأ ىاض ىدعلا نأ ١ اع دو
 تلقا نيل تيان ضونععورلا هبح اشم لع ا نم
 | ا لا ناسا ربع ان ملبستل داع تبلل

 قيلت مد) يب ولك مانتنو هيلع هنا ىاض نتا لوفر

 ا يلو ييليلا و ئعط نم مدا قلخسا نا كت د واتا

 و هيلع هقدأ ىلص هدنإ لوبسر ىع د وأ تن نحا ته

 اطع  ىلوننا لنف دولؤلا ىساز نك فكي ام بخان

 ماسنو هيلع هنن ىالص يتلا نإ ورع ا هسا لع نع :

 تاب ىنن جويس ار ليبشست قف تونلم هزإ الآ دول وم نعام

 ديادع عوتموم ا نعإ نه نداغتلا ةرويسو اش نم '

 ”الوسر نومه لاخر رع تز نع عفان د لاغطالا برص

 ل نإ هر اهقلم زك ] ةجررأ ةسالس ىلا كنق تفل هاك

 هيلع هينا ىاص ل رك ىلع ةالصلا مرض ] ةعدزا) وهدد ال) 1

 اعد اقعك بيطقلا لاق: هب دل اولاع جرورشن] هيدر أ و ما

 قبح نحعب نع لاغطالا) مهدتتتيمامإ دكت
 . هلك ا يلص يلا دفع انك ل اورد اح تعر ككمم ا تا فيك

 : ا 5 ابا تا لاَعع راصنالا ١

 فاعلا



 هيلع هندإ ىلص ىتلا لاق هتون ال يمن نا هندأ عداقب ارم

 ىجبنلا لغم لئاهوما كا ترطتورب املاَق ا ومْوَف ماسو

 [ووصوقف ) ىلع ابوصومل !(وفصما و هيلع هددا ىلص

 هلودا عزتح ققح بد يبعلا نأ غ هاغ ان هاع دقايِبض هل

 امولور قلد لك مانستو هيلع هةقدآ ياض ةةيت) لوفففر لام

 اهلشت وم يسلط لاع قال هدم سل ايل د
 لاح ىّيملت نا ةمعلا لملم لاق بوك نلا فاحإ نازل اق

 هديك يضلل يع دحف ) ىلا بن ىرعو

 بلاطيإ ىز يلع نع عنصالا) نعاممالارابخا ناد
 تطاوما) نمام لاق ههيلع هننأإ ىاضةيت]لومفحرنا

 5 ةلوجل ام مرح ديد أكلم ميلا هدا تونالا ىن لص ] ميك

 5 نها نع لوك ةيمشتلا دحاد دال تت دعا دعفح

 و هيلع هدن] ىاضوقت) لوفر ل : لاَ ىمم نع قتل ٠

 لمجدتك | ىو مث حا ميس ماك دالول نالت هل ىل و نم
 م ةلتصو اا ي1ا :وصوم تن لحأ له

 ةتالث هل ىل ى نم و نيلع هننأ ىاصةوننإ] لوبسر لاك لاك

 يمه وبيمسأد أ وامل نحوهق | لع مه دعا مسيتماك
 سعت و هول ضد الو هوددتال د هو هيج الو هوي الق

 راسن نر لحإ نود ورتعكا ىوب و هوموكو ه 5

 مجنام اويدا كبس

 ا و هجلع هننأ ياض ونت) لويمجر تومض

 اذ الماح تارمانطا لحد لامك لماع ماي اًمعل نم
 تاحإ نيك ومسو اهيطن ىاع كود عضو كل زعم ىلا تههد

 زحا تن لع صدال تت دعا نرد اذحر هد قاب لعق رع هدا
 هنأ لومعر "م عغربره يِ) ىع بيسلا نن) لايف نع

 ى



 جي لا ال تب نها نوف ىمم] هّنف انين ىفَفلا لح خال

0000 
 ]ام و هيلع مسإ) ىاض نإ لويسر لاك لاق

 ل ف هولخ لي ل نيخومس] لحد مزح ةروتتمم ف طق
 1 ااا طولا ىكر دايس ملال
 . ةعلاع هنسز ياص هيد) لويمر لاق لاق نعمتأ 0

 "هه امن اركز |ىث و هدأ هتخ زر يما نم لحا نمامو

 قام هسا نكحالا للملا ىمب يذلا كرز اد
 ولولا اهم (طح ىدبتكل عي دم َقَيكل قود َنَمَعَك (ن ىلع

 هك عك زود نم ليككأ و رود تع حاتاهمس ار يلع بطولا

 0 رت جب دس
 - و هيلع هسسأ يىاصونت] ١ويندر لاك لاك ىست أ نع
 وعقول ) امعيوم ايح لجو زع سا يدب افا بح

 لال نأ يسعنا اح حلا ياك بسال العد 1 يديع اعل
 لضاال عونموم تن دح| نه نيجوا نرحا نمسا نمراتلا
 .تلاق ىلاهانلا ةعاما ىإ نع لوعمنعرو)] تن لحمل
 ا هل ن) وّنم و هيلع مدنإ ىانص ةي] ليد ل

 لح كهوزكل نتورول ومو وعد ناكذد اكو | لركت هاممدك

 |0000 ادري تدوم اخ هن دس داش ف عطتعوع

 ل ويسر تئمعسل اف ةموخد نبا ر ورسلا نع له اج

 هب زنمانو نم اع ل وعت ياسو ةرلع هندإ] ىانص هند]

 قكاعتوودا هخزرالا | لي نورس هنم تإمنأ يويدوهو

 بيلا ىر قهسسا لعحالا) تلي ق لوك يم ناكامو | وكذ
 0 ارا  عدل ويلا جنوب

 ىب

- 

 ا . 1 ١



 يم دو تح نسامح ءامضالار يوضح عع ولا تبا

 نى اول ردد الإ و هيلع هين] يانج ةدنا ل وسر لاق لاق

 ا ئدملا يمسنأو اىمسالا_مععسد نع ىعت و ىكدوعم الو
 "حان ئ انئيلا امه) مله لاك و نش ومَتوا تو دعو

 بيلول انني سلا نع يريلا تيماي هعتمو يف كتسال

 هتعول] يتمز باطت#ل تارع نع بيشسملا نأ ليعمتت نع
 ملسو ىيلع هدإ يلص يملا جور ةماس ما ىحال ىل و لاق
 و هيلع هنبإ ىاض يملا لاَعح كبل ولا هومنثق مالع

 لابن لحر ةمالا نهى تن وكمل ماكع عارم ان هوهصيمص

 | نوح هم وعل نوعّوك نم همالا لفض لع سوم فلولا هل ٌْ

 مها نيا دبر نع للا ق بباب عونم وم كي دح

 هد 5 ةجلع هيدا ئاض همدأ ل وسرد ل(3 لاق رع نسا نع

 ا ال تح ]له تائلالا بلعتال ىكلا [دال وام
 وع عينا بيرلو الآ ى نسكل ةحولا
 0 (رْم ماسن و هيلع هيح) ياض هما ال ويسر ل اق لاق فتن انع

 تاشوتع عموم ىهولععو أسعح (َييحاىمتاو اسيح أ هخو ةوثأ

 كيب نأ نقف هملَع ق لع ورع هننإ ةوفص نم وم هل

 وص نإ وره ىإ نع هيلسىإ نعوررح | تن طحو غ4
 رماخا يرسنلا ترباس بس

 هيوان دال كن لح | لعد ال نسح هعوألا نسح

 نع ىويألا هبؤنرع دوسلا قىدو1 ل5 ح ال1! هوعولا
 0 ا اسال اال

 ناىتصسب هدا ناك دومسلا قدك و عالملا هوهولانمايقع
 ' نيرعلا ةنود نع يحأ ىدوط ادد اننا اويلم (ميحو ب لفك تا
 ماض و هيلع هنا ىاضومما لومسر لاق لاق ىبثف | تع



 ا زل ويدور تس دا د اهدوسلا هدا روت
 رد حان دال عوصوم تين عا نه دانل اي قسفل

 تدرىمعاماف ةتساع و ةةدرهىلنعىولا تةقدزلا

 يتلا نيرعهىإ تع ييسسملا تن ليعسنع قرهام)

 ٠ : اعيد عاما ونِميةقدرلا نن لاق مامسو هيلع هبدا ىاض

 اهتع همم ىحر ةسناع نع ةورع نعل ماسكه تع عش

 0 ا

 قا رظنلا باد عونصو موه دال ثن لاح ]| لفح تمن

 ئااق ]اق سنا ىسل) ىعأز ي) نع ىسكل ههولا

 00 قلرطَتلا مامسو هيلع هيدا ىاض هقح] ليلا
 ب ]تر ىف جسعْلا حولا لكل وطَتلا و ملا اولح

 ظ 11 1011 و را موو
 يبرتنعلا هتءاو ل مشوا ياعلخر) ثتكل اك معد و تا

 ا يهو ومو كوهد لغع هيلارظتلا تمر ) تنكك هي لد ظ

 نسار وه والا يزحلا انإ يرزانوب ام لن صفت هل لاعك

 لاف هيلع تلخر نإ اماف يئمولاوما هل نطعم نالت

 هع اطغنا لمح ن) بيرن مسنلا لا وظنلا تعوذ كارا

 قسوم اوما ابهسانك د يع ا تلق تب كل كمع بكيل كبلا
 0 تتار ب امدااعاو توسلام ينمزؤن نأ

 نت ىاع لح نع هيدا تعاتت لح قر انملا لي تا

 مخي لع عدا ىلصوم) ل وسر لاق لاق ءزاه يع همدإ نع

 اي اكال) كاو موضعا ىلإ طنلا ملا رف ىت دزب تالت

 داي وصوم لطاب تت نها ده ىسحا هحولا كاد

 ١ يفد ي! ورع نا ىع هيك ىلخل و فلكل نسح عامحا
 نإ نع عكان نع تاعتوط هلقرع نن] تب دحام اة ىتناو

 كلّىو 



 لج َىَلَخ حدا تيميه ام مام و هيلع هسا ىلص ىنلا لاَ لاق
 يو نعم فان نع قالا قرطلار انكا ىرنل هعطات ةغلحو
 نِظْر ١ نسحا ام لاقت | ماس و هيلع هعب | ىابنص ىيملا تع
 نع ةزموه ي) تافحانا وراتلا ىرعط اذ ةفلخد لعر
 نكس لورد ومره يل تعمس لاق م اوك نندوواد
 فىسحإ ام هوداو الإ كوخ مانقت و هيلع هقنأ ىلض مد لويسر
 ٌتءاناو راثل) يطعم هفلخو لخر َفلَخ لِ زع نسا
 لاق لاق كلام نإ ىسنا انت نفح لاق قشارج نع نشد
 21 لح نودأ قسيهام وةيلع هينا ىابخ ةند) لويز

 7000 هال تي نحا نئه راتلا ىرغعط اخ ةقلخال و
 لاق لا رعّزبإ نع راهم نبا كت نع كك د لفع ىلع
 ىذدحا نوما ملِحِد نل ماتم هيلع قد أ ياخ د] ومجد
 »ل ّترح | نوه هلام قى َةلَقوا هميعو ىةنم امر يَملَح
 [.(5 ربو ين ) و ىعامع ىب) تعيق ىتعللا .نوم همس أد
 تع لوال) ىدوطلا توطمَت الث هلخ سامع نإ تيادحأ
 - لوسر لاق لاق ىسايع قب) تع تيومسح نب ةريلل
 ْ تدور طلا هيي ةعح لعرلا ؛ هد (ىنمعت نم ماسو هيلع ةحد)
 ا دل لاق ىس اع نم] يع لوك نع ق الا

 ظ لإ نيم ةَعح وما داعم نم ماسو يلع تنزل ١
 ةعثا نما ل ودمر لاقل اق ىس ادع ني | نبع اطخ نع شل تلا
 (هاو هينيم هجوما 5 د اع نم ماسو نيلع هددإ يا
 ىّملا نع نئرج اي ] نع جوعالا نع ريبره يا 'تيادع
 "هتيم محلا ةر امس ىم نا ل اق ماس و ويل ع همم | ياض
 02 اس تب ييدص ثيدعأا دحام اتا
 ملا ٌةزاعس نمو اء) ىيجتصح كب دل نواع] ىساَملا



 سابع ل نع ةعركع نع ىسارلا 3 علضصلا عقم تناد
 مود وهطند] نآ ياسو هيلع هنن] ىاضمتت] لوفر لاق لاق
 ] تحانص علو ال ابلع ن] و ميسورو ف ةعلصل ان دون نا ني

 نشا واح نع هعح تدالا ىف ومتسلا تام بان مذال لطان
 . دتن اغعنرط هلك رب اماسي قحام او ةييمت اعو عوج رمت ىلو

 لاق لاك اه نع راشد نتا ور_عتع ل والا ىنرطلا
 قفامز ىذال) ىرمتسك] تلت ماسنو ةيلع هيدا ياض هنأ لوبصد
 لاق لاخر ساح نعرنرلا تال نعي ملا فكرطلا ما نك نم

 تاموجلز ف سلا نار ماسو قيلَع هند) يانم هم) لوعجر
 لع نسا قوم داير نعاىسن] تن لحاعاو ما نول نع
 فتاللو مدكإ ماس و هيلع هيد) ىانض هدد] لوعسر لاك لاك
 يآ ىع سره ىإ ب دعاعا و ما قك] نم ناعما ن ذالاو

 لاق مانو هيلع ةس) ىلص ىذعلا نع ةربر هي ] نع ةرلس

 هلك ةشتاع تا دحاما و م) لفا تنناع) ىدالا يروتتدلا
 نأ 71 - ايبا 7 و

 هعدأ نع هووع نا م امنه نع ل والا ىدرطلا قرط 2
 ىضلا

 " مانو ةيلع ىنإ ىلضءونن) لوفر ل اك تل اك ةسيناع نع

 درعا مانشه نع تاَنلا فترطلا مادكل نمن ام) ىدالا

 هيلع هس أ ىلص هسا لور لاك تلاق َةَضِيِناع نع هيب! نع

 ببكتلاثلا ىدرزملا (لفكل نم تامل قالا قرعملا تاي ماسو

 هننآل و. حر لاق تاق ةّشن اع نع ةهودوع ىم] ) اكمل نع

 ره أ لكأل ىم هنما ىتال) نقر فيكتلا ماسر هيلع هند ] ىاص
 ةييناع ىع هنا نع رع نإ ماشعت نععبازلا فرطلا
 روتتلا تابت مانو هيلع هقب) ياض هيفا لويمجر لاق تلاق

 ةورع نب م اه نع ىسم(عل فدوطلا ماقكل نع تاعإ ىحالا
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 السر لاك تلاك ةمّسن اع نع مج أ نع ةهقرع ند م (كيف نع

 (ادعل يع نامإ ىدالل يترفقسلا ماسو هيلع ةنتأ ياض هندا
 هسا مكمل رع درع تلو[ تس عيل ال

 )0 نفئالاو رمشسل نفسلا مانو هيلع نند] ىلض نإ لؤسر لاه تاق
 9 ماشه نععجاسلا قترطلا عا قكل نمن اعا
 م لما قاع دا ل وسر ل (ق تلاع ةعّرنت اع نع هينا ءج

 سلاحي لها نعل مأ قل ىم تام) ىدالل تثوعغتملا فان

 ”ىاوو عسا دومع نع هيد لععلا ركذ ق تاب وعص

 اعو ىَسناو ةعام] ىاو سداعو نسره ياو )در ىلا ىو

 فعوهبدا نعملامم نع هتع هعدأ يقرر عاتي لعام اذ هس

 لاك اسو هبلع_ دنا يلص تلا نا هتعمسا يفقد باطتلل تا

 اذه ىلق اولا ب ولك يىرمتلا ن نومو ادعم ىذسد لق نز ؛

 لاكي بف مقلم عرج تبا هذ ةعانا و دال تي فخ

 ٠ نوكمل لحرلا نإ مانسو يلع هد) ياص ونت ) لوعنس د لاك
 : فوولانوءاب نمو ماينصلا و هالمملا لعفأ نمو داهيل لها

 لعالل هرحا هما مول هرحا يِرِيعاعووكتلا نع ىزت و

 قيعس ىبإ تن لخأم]و ىسعل تن لح] لقد هلععر قف

 هنعأ لومعير تدرس لاق يد قلل فوعمس يل نعاطع نع

 حا تالت لتعدلل قاع هس 3 لوقت ماس و هيلع هجنأ ياض

 ةقوملا تسفحمل لّمعالق هند نكي مل نمد هلع هتك تك قمت
 | سسح هندارنآ لعرملا لقسيحتو هد ىعاأطلا ىسنحو هدد
 5 هيلع هنن ] ياض ةدد] لوم ز مالكوم بيبقل سن فخ

 سلو الز ىدرطلا ناعتؤط هلق ادر ىللإ ي) تا لعاناو

 ىلسىيتا نعادر ىلا اوند] لاع لاك _رماعقب] نرعل تع

 هوست ع إلا هدشكتال لهاكل نإ لَك ى) ماو هيلع حدا



 للا هئتتطال لق أولا و ساتلا لثع اقنرط انعيصخحان اكد أو
 ْ ال تن نحا نه نساتلا نىيعاممهم ابيع ناكن[و لضعف نع
 يتلا ع إذدر نلا ف1 نع ليبع نا جرم ىع يالا ىنرطلا
 ةرابع لشد اكتا نم هل اذا تاكل اخ و ملع سا ىتص
 نامكمحاص َىلَح] ام لاك لقمات لاق ن اع هلع فيكل اك
 ل ناهفلخا ان ل اع لك اعد ىسمل اول اغفر ه) لجر ىع لبست و
 ماسو هيلعمستأ ىلصوربا لوسر قع مدال كي فحا ةخعلم
 ٠ ىا نعى فسملا ن اهمع ىإ نع وبرهي) تادحاجاو
 هدأ ةئلخ ا لاق مذ ) ماعبو هيلع هردإ ىاص ىررلا نع هيدر
 لَم! ول لاق مىودراك ويداول لاحم ماع م ىل لاو لقعلا
 ليمو ره (هلم نقلخام لاعك لعتف لفق هل لاق ع لبق اك
 لمح ! لن قس يسحأإ ال و كمم ل عدا الو "لمت مركا ال و
 ظ كلا و ٍباَوَنلا ىف بقاعا كلاب ,ىقرعا كنوز ىطعا طو

 هيلع هنأ ىاضوقتا لويصر نع :ال تن لح | نعذ باَععلا ظ
 ساعزعاطع نع ىدع هددإ ىتفر ىف اهني لحام ١و لاسحو
 و هيلع هندا ىلص ىرزإ لوبسر لاق لاع ىرتأ فمع نأ
 نم رالاتيسعاوامسلا ىرطم' ٌةوئموبص ّى لعز لمعف
 ' هَنِيع ر راح ككن اكول ىراب لات يعن هل را ياه

 نارار اع لدارسا يتدابشا نم (ندن ىكذ غلعق يدر (حعم
 دايملا ئكر اه) (عاهنثا قاغَن نبا ىخو اك هيلع ا وع دب
 ثيفحاعاو دال نكتم كر لح ) نعح ع وفعر لك يلع

 لوسر ل اق لاق نَماما ي) نع ابل اع ىإ نع ةساما يل ظ
 ليفاءل لاق لقعلا هدد | قلخاك ماسو و يلع هنأ يانم هدأ
 ىيعاوه اها وله ام ىزعو لاقكرتد اقرب را هل لاك م
 دج كوع عيب ا وتلا ىف و عا فتم لحال كي لعن لا



 هل وسم يعن حب يس

 ىع نوم هل تف اى قم و3 هنلع هسا ىلصوردأ] لود

 اب دك د قدكو لثخ ابيض هم و هد عفن ل توقف زدزع و لفع

 اوكوت ود بوني نإ تِلِب مغ اطخا اماكمتال لاق هسا لوبضر
 لكاعلت ة ا لقفل اق هيكل هب لح في لَصَف هل ىعبتو ةيوكد

 هضب لع | نعد هدد هّييصعم لها ىاع يكد هندأ ةعاطب

 تلك دهم نبا نمحرلا ليغ لاق عرسيتم عضو عوتفوم

 اكو ىتينا لفغلا لصف ىف هد تنفع ينلا | فه نسل
 ٠ تاىزاطع نع ةتنساع تن فعاعاو هَنَعٌّصو انإ !نهاتك

 لعد لهرلا ىدتمولا ما ان ل عع هس اع ىلع لخر ىف امع

 هراحر لهو هم انو مط رخاو هد اًعر ليو همابق

 لع دنا ىانم فن1 ل ؤسو تلاسعتنل اع ايلا بع] امه ١
 نسل لو ىووأاب تلْعَع المع امسح | ل اهك ىئل ان انك

 ايم ومع نعنإل انيساعا ةْشاعإب لامك ايد أامع نع

 كح | دهدر حالا واب ىلا ىلتضدا ناكل قعا ناكينع
 ةريح ىلإ نع دال والا لا وعاد مازعالا هانم د
 قيس دلولا و هيلع هند) ياض وين] لوسر لاق لاك

 ىت ال هدد اك انيصر ن ا يبتس ععمس دز و و ننس

 ظ هذك هسا تر لع ] قف وقدكى لع ترم اًالا و ثرثتعو

 ىويلع هينا ىلص هنأ ل وممر ىلع عوقضوج ب ىع | نه

 لاق ىيت] نع نس نع مالععتالا ق نسلا عك حاب

 : لعو رعوس] تع يفت ماسو هيلع هسا ىاضورب] ل وسر

 ٠ اقيعو يما ىسار بيسي ىماو ى فرع نعيحسال نا

 زوطعا انالو ككد ٠ وكدا هي اع م لل



 ال اير وسما 2 ولع نعوم كحذتعا
 لاق ىساإ نعرانب د ىفإ لل ام نع ترقفتساام اك ليعأ
 قع لمربيح ف اح و هيلع هيبأ ىايهويدإ ل ومسر- لآ
 عراو ىننا لهو و كالحو فَرعو لاق هن إ لعد ز ع هسإ
 ىا يتنرع ىلع ياقنس او يلإ ىعلخ هك اح و نا امك
 رد | الا تاب يلع ىدسمإ ىم يعم ال
 :وهنلع هنا ىاضونتالومنجز تي ارك ايعب قع)

 ار ا رب عمو :

 لاحو نع هندإ نن ىكسيتالل و تقم هندأ ىكامست نم ىلإ

 بتتسد ان هل لص دي قطان كب فعأ| ته مت احاود | لاق

 سايع نإ نع ىايصلا نع ناعحرالا غلب تدرب نكي

 هيلع يز نم مانت و يلع هدبإ ىاصةفتإ لوفسر لاك لاك
 داتلا ىلا نم تيلخ هر هزيع بلغ ماق ةعس فوعدرا

 عاش ا قرص بابع دال عوض وع اني لح | نو
 اك ملا وبما نناور ع نا ععجن ع ئنرعملا نعالعلا

 هيلع هند ىتض ةيد) لويز لاق لا5لنام نيا ىضتا نع
 ى ما ةدس ئيفلرإ المسال نحر خديرعم ىم ام ماس و

 اذاح صولا و عا قكل و نويل الملا نم اع اؤن) هتع هس
 ىكرر ئتس علي اذ اف ب ايمكل هيلع هيفا انجل ىينشيع علب
 * و هيفا ةيحا انيتقيص علب اد اك تح اع هدكا هد اانالا ىحت]

 ذو اخ و هن اسمح هدا ليخ رت املا غلب اذ اً امسدلا لحل

 © نم مََقْنام ول هع |وفع ىئعفشد عل اذ اه ىقز ابيت نع
 وننِوي لهال مفتش و هضرا قدم اورشإ ىف زعأت امو
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 ]ل21 بسلا هنا هكا اج !ي17 ا ققدحت

 اذ اف بع الهيلا ةد اتالل) هكر ةفس ىسعملب اذاه

 تيا تاع حلب ! د اق ايسنلا لض] ةمكح] ةيمس يع ومس

 قع مس ىدعتست غلب 13 (5 هذ ايس يو مذ اًنسع مدا

 ةهاداو هند لها ق مفتش و رحاتآ ام ومين نم مىوكام

  جاالشت دعا نع هتمرا قدا عشت | !كمحاوسلا نمد امم
 تعرغعجح ين ] ور ع نع اد وو ون شإ تع يور دقو

 هركقذ نهيدر !ماسملا لحرلا عد! ل( كلام تا ىتس)
 ورم قيد لزم نعرذا ىدرط ىندإ ىلغ ادد وم انعم

 لاق ماسو هيلع هسإ يلص يتلا نعن اًمع نب ن امهعنب

 ىريستلا علت ]راو هي ايننح هنت ىعح تدفد رالا ليفلا علب اد )

 اذانارسلا لاه] همحل تدفعس علب اد اخ هن (َراإلا) هددإ هك تر

 - خطت !ذ (و هذ ايست يكاو هد اسمفح قت ةميمت ينام علب

 عمد رح انام هيأ نوم مققت اه قدمت هت ١

 العد هتصرإ ف هسا عسا معلا ف تءكو هيلي لصا
 هيا و هيلع هدأ ىلضونت] لويثر تع دال ىف

 لاح نيرم ١ نع ىسلا ولع قع ىززرلا ةودس لا ونس

 [مسمه رت هوبا ىاص همس إ لوشر لاق تلاع ةنثند اع تع ظ

 و ييسربكف دع ىلع كك رز عبسو) لمح مإلا اع لا

 ىاصورت]ل وعسر نع زازا نع | نفع يوع عاطقتاو

 نع ديجتع حيال اركآ حان ماستو ويلع هسا

 )ّ ا را و و يول وشر 5
 ارم بيع م وبس دج

 دال تب نع | نود لعو زع هنا مركا قرح هموك يق

 ىرحا د يا د يم م

 و



 : بكاه آ راي طا لانا ايجحلا قع كك نجما فس انج

 !ق د هعدا ليبجتت نم جالا ليكتت تاك جاشنملا اولجي
 لاك ل انوعسا نع اطع:نعرجاإ تب لحم دال تن لح

 لالج قح نم نإ مامسو هيلع هيلع هدأ يانضةينإ لوس

 .. تلقلاةَياعرو ماسمملا ةيينسلا يذ ماركأ كمحلا ىاع هسا
 لصدومتإ ل وسور قع الل اكن لح ] لمد هسا ةأاعرشس | نمل
 َلآََرِب اح نعوئرلا يا تعرتحا تب لع و ىتىّلع وندا
 0 و ودلع هنأ ياعف هدا لومسر لاك

 لاك دح اس ماسلا ةييشلا يةادملا ماركا لعد
 ماسخرو ودلع همت ىانص هنحإ لوستر نع

 0 000 لا ا يولع دعما
 لوفر نع ضدال ىلع ] دعح تما ف ىننل اكةمني 1

 تءنط نم-نلثنلا قلع باب و5 هيلع هينإ ىاض
 | لنا محب تاع يللا عودا يو رع تح

 -لدلا هَنعا ومركا ماسنو هيلع هنإ ىاض ميدإ لومسر لاك

 | سلف ماطإ هرجط لكشح نسر سا فب

 اسنح مطاع نالوعامقن مو ماهم ن لل دهر جلت نم مركأ

 رححْرا كي دحاعاو اومحع امطر قلتم ناَق بطرلا كلولا

 اا لووول اقر لما نع يم انعتح

 مدا فلخ ها ن اه ةلختلا مانع ىف اعيسح | ماسند هيلع

 عصب ال كت دح !نه جلخلا اهيب ىلخت هتقبط نم لمضتم
 : اهي اح و هيلع ىودإ ىاص هوندا ل ومسر نع

 لاق لاق ىسا نع وبكى إ تا يعونع عامطلا قف بكر 1م
 ادا ةرشع لينمكل ماسو ةملع هيثأ ىاض هددإ لويد
 ارا نشعايملا و ىس(ىلاىق للحاعو ترعلا ف ةعمع
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 ىروك ننال د هبجافا اجماع اسلا ذ أ

 ةكبع دولا َةَلَفَف ولعلا ىف نجلا وو (نّسلا ىلع لاجرلل)

 تتيلحز نوذ سايل نت لحأ دو يزد ف هفرتتقف ارحز

 بيان و هيلع هدنإ ىانض ةددإ ل ويفجر يع صن الأ
 بايع يزال ودسر ن) مالسلا هيلع يلع نع خوسملاركذ
 لّشعلا شع ىنارع لات حوسشم ا نع ليس و هيلع

 طاوطولا و بضلاإو تارالا و دزعلاو رع او بت دلاو

 ةرهزلا و ليهسو اصومحولا و توبلتعلا و درمعلاو

 لعلا اما لاَعق ناك اعوددإ لوسر اب لمعك

 ناك ب ولا ام) و ابد ابالو امطر عيال ايطولا تابع ناكك !
 ن كك رب محلا اياد ةسنعت ىلإ لاعرلا !اوع دياسش وعالحر ظ

 تلرد اماخَدب ا[1 ل ورد -زاول اممعق يدر اضن موق نم
 ذب لا همو هدا لط1ابلا ةا قكت لييتافرفكاأ زوداك

 وهظت ل ةارماآنن اكف تررالا اما و تتسلا ياو لدعا

 اسيارعاتن اك بصل ام] واكك دوي ندال و قصمح نم

 3 ايلا قس ناك طاوطوملا اما و ىو حاتل ف صح
 - ها اعاَّنل العر ناكك نروفقلا اما و لكلا نيوز نم

 ترام: ةاومإتَنَن اكَف تويكتوملا اما و لح] هباسنل ىلع

 ةنهالا ىيأاىرعك لحزر ن اكف صوعيولا اعاواهعدت
 تن اكخةرهزلا اماو نمل انارانثتع تن اكف ليه اناج

 ىلإ هو لبأ نمت | ىتي كولم عنا قينإ هنن اردت ةارخا

 011 1 ] ] ] ] ] ] امو تور اهاعب ندع
 نفكيكلا ووطن ىزل) طاوطولا تاملست نن) ىننإ لمع
 همدأ يادستت !000+دانع ال تع | نه ىوطمطلا
 (نم ىل ان يه يعم و كاي ال) ةءيصوامو ماس و هيلع



 ناكاجيع نإ عم قوفارمح لاق عانت نعوتج) تب لح لمقام

 ' انالعوا تتترمال تلقا كا تولط معانأب لاك ليلا دعا
  تالكالهإ الو اع امحرمال ىتن رمال ل اق توؤط لق تلق م
 كسير ىومحاعالا تلقام لاق عيطم عمانم رك ةقفل ن ينسج
 | لا ةعدج لا كذا و هيلع هننأ ىانص هدد

 2-5 ن ىلع ليبص يركب زاب تاك ة ظالما نإ ماسنو هيلع
 اكول اولاخ 2 اعو مّيمملتخإ للاخ بون تلا د اطل ف
 ناو بلمس يكل هدانا لا فابيسع امه احم
 ْ هسإد) (دال رو نورامو تو رهاور انه اء اوز ابح نا

 2-2 هلام لاق ةومتسلا لاق فدُسلا امو تلح ىرخلا اهزلع
 : 1 لمف انهيوزم يق انئكودةرهزلا اهلل اهن ةارم) تاجحم

 ١ كت [مورح) اهيل ععَرف هند يام ى عع امرب ةحاد لك

 ظ للك ىلع ف خواب يسوم يح دلع لاس وتلا اح
 فلا رسالا  [ماعذ ىدح امكتكس ا ال تل (> اسمح اه انلطق
 000١| الا 2 ادب اند اطيتم د اسنلقادد ةامقا
 عطقي انكوك كى د هددا اهعسم قوطتسا الق اكعَمَف تتاح
 اًهض'نا لاقو اره ويت اعمر ةدؤوتلا الاس َعاعنضعا

 | ١ دلل دق كاطا طاق هيلعام كاش: !اماكح جز
 تان ولا با نع نإ امهدحا لاغع هبلعاهمتكام )ا
 / ىحو اذ ةوحالا ىلع اي ىلا با قعار (ةعاح لوزبو

 ًامفارعت ىينع# لب ان ىلإ (ةلطن ا لب اناتتا نأ اعل هند
 ةنفحلا مول ىلا ن اب قوم ضرالا و امسلا تب ن اسد وكتم
 * اص همدإ لونمحو نع دال حوتموم كر ىح غ1 نص
 هادو ىلع نع لبقطلا ى) نعرض ا تب لح و هيلع

 ري لا ا ايو و
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 ىسك ار اشتع ن اكمتإ ل (َدَنِم هل ليف َث !وع نت اذن المهتم

 هاور قىك و اياهم هدا يعمم ماظل ان ضرالا يق ىساتلا
 الب دعا نوه مد اوهو اهوذ وم يدر وبلا نع عيكو
 نع سيحل نع لمإلا ىسمور نمو اترلا فلح تام
 ل اق ماسو هيلع هنسأ ىاص_ىن] لومتر نع كت ام ين تعا
 نمور نم لعتلا تفلعو ليكل ىنورنمرعي اترلا تقلع
 (يِلع سدا ياض همد) لومسر نعوم ال َت دع !تصرتملا

 0 ىال سإ (طع نعت | لتفت_ ومالا باع ]

 و يلع مين] ئاض ةقتإ لومصر ىقم لاق ىف انع تال

 ل اعت ناكو تويكدعلا لت انومابة اكو ىدطاطالا لمع

 يور قحو وصور اكتي لحا نه يدلل لاحب اهيا

 كو نامل دانس ان ئيشستلل كاع ت) تنقل فيعحط اوكا :
 . هه ن اليرتس تويلتعلا لاق مانسو هيلع مد) ياض ثنا
 , لستتف ز وجالو عوضوم كب ىحا نحو هولتق اق همدا
 كا ءاسالا مخ ايحر كو كح اتك ةونكتعلا

 ؟رهرإ نء يوتملا نع السلا ههلع م داركد قي تي لع 0
 0 ا ةنكج راسو يل دنا تا سا نوال ل١

 وهو منال تن ح] لمح يكل ام ويدعو ةيباملا بارت نم
 31 عاما ىلص سس لويز نعم تقق و عوتص وم

 قصرولا عيمج نم اهيضتف ةعونف نن لاقت هسا تا لاقنا

 ضصايعلنإ نع دفاع نع السلا قلع ودزكذ نى ثي ىح
 قست حودرم ماضو هيلع ةنحأ ىاض هين] لويضر لاق لاق

 مقام ىو ةينجإو قنسالا] عقرك“ .هلحرد هحرصق نهتار
 0 اب لَوْ وهذ و هيلع برعم تلمح ةنلمل ثبب ماك
 تاتا تتا مال اب ينعؤرال فعلا قا قبلا ةدهإ يحارب - اق
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 عوق نع تبدع ال لطان د اسينالا | لعيد لكل | كعح

 يلم ىلا نع هشناع نع ةورع نع مالسلا هيلع طول

 ا طاوطلا لاقركتملا ميدان ى تزد انو مانسو هيلع هدا

 السلا نفت نع تب لص مد ال عوتم وم بن حا تع
 ١ ١ دل اة11 05 نع صا تعفو تباع دصاص ادع

 دِح | ىشءا اغا بووك ل اق ماسو هيلع هنبإ ىانص هيحأ
 00 ل ل سايس ديت
 - نحاس وه اميبح ىسوئركى يال نأ هنسفن ىلع بروععت

 يد ويتض قناك فسوياب عمد اص عمد ةت الص
 هيف لينا تح ام تاع لقب وَعِمِناَب هلا هسا ىعواق
 لك يد نومجال و كييبح قب و كح ىعجال ف انبعو
 220202 لاق مالا ىاعاو اّسالا يام يبيع وكهيليح
 3 نع لكن لح دال لطان كب ىعا نه بيطتغلركا ودل
 2 لاقلاق ةعام) ىأ نعرشعلا نع السلا بلع ىددول
 ْ ١" ادا تناك ماسنو هيج سا تصدق سد

 00 دال عونم وم ةكي لح ] لمد اهليخ تقتلك فيسوت

 قمر اع) ني) نما دبع نع (اطسلا هيلع ىدوم نع

 تلكم ) ىلصىينلا لاق لاق دوعيسن نبأ نيب | لبع ةع

 يون ةيلعو نياك مول يننوم لاعذ ةجنأ ماكمانتت و
 .نن ل اعذ يَورعر اعىقلع نم نالغت و ق وصاسكو

 اذعخ هسا انا لاق غرمتسلا نم يماك يذلا يارعلا
 قص ولثللا مالكه شنجإل هددإ مالك ن افرح ال تيب قح
 5 | 1700041 سورس عصرا موش ترافل
 000 اصر االا ققىضون ةسسإ و يبلع هدنإ ىلبم

 ئ ل0 جرو لما لكس ست لي مجان لد نان ظ
 "001 كف
 7 ىف ضو

 من ا ا و و



 فيحلا ىسركيلا فو هيلع سلطت رهوثل هد ىلا

 «طح نع هنب) نعرتك نع السلا هبلعرتلا نع تيد
 نيسملا ىن اكماس و هيلع هدأ ىلض وون لومسز نا
 أم ىلع ىعإ ) ل وزر لد (هن وه اذ اك هد ار و نم امال

 ( هيلع هم ىاصدس] ل وسر لامك ىقف وام ىييضت. ْ
 "دورا مللا لحرلا ل اَعخ اهتخا اهلا صن الز ىك د عمس تحح
 ىاصود] لومسحر لاتغخ وبلا مقوس أم ىلإ نيحلاصلا قوش
 ىلا ىشدإ أب امه ز) كتام نإ ىسنال و هجلع ةهيد)
 ظ ال مادو نيلع هينا ىاضونخ] لوم ز لك ل وعي هل لَمَق
 نصخالق ىذا ه13 ل هننأ_رققتتسا لك كت امن ] ىد
 تأ املا هسا لوسر وسر تن ىسأ اي لحرلا لاَمَف
 لاتحزن ىل لع مانو هيلع هحف] ىلص ل عك هيْكَفتْسسم 5
 لضفام لثم اناا ىلع ىكضف هيذإ نإ هل لعك به ذإ هل
 لطم مالا ياع لكم] لصف و روهتسلا ياع تاضمر هن
 كارب ويه لق مايالا ياست ىلع نيرا مود هد لتفح ام
 تكا عونم وم ب دحأ| ثعذ مالسما هيلع نشل وخ اذ ام

 2! لوح كور لكك و هيلع ورب | ىاصورنإ لويستر :
 خالل ناولس نبا ماع نع رثحا ظافلل و رخ) فدوط تم
 كابا نمةلمل تيحرح لاق لكام ني ١ ىتنإ قت لح لاق
 اير انمرعم قعر وهيطلا ماسحو هيلع دا ىلبم ىنلا جلعا

 ره 3( جمس (ح لس اَم همص ىشنا ايف لاشف يد امي ِ
 لاَعُح هنم ىنخ وهام يري جدام ىلع ىعا مللا لوي
 لول! او اممم اهنحا لاقل ماس هيلع هننإ يام يقلل
 يكزراو لاَمنم مادو يبلع هود] ىاص ىجملا ىارإ ام تخل

7 



 ىلع ىلا لاك هيكا مرقوتس ام ىلا يمل اصلا قوؤوتس
 | نيه تاو روهطل) ك عض ىنتدإ اي ل مانسنو نيلع هينا
 و هيلع هيدإ ىلص هدد) لوسرل عرا هل لقع ىداتللا

 : اةدحأب نإ هحمال عر ] و هد هتفدي] ام ىلع هسس] هنيعئو]
 وسل ءد] هدد كحنر تلَعَك هتند اف لاق ىملان ميلنره اج ام
 عجل هن ويعيد أ ام ىلع هنقوت نإ ماعو هيلع هنن ىاض نم ]
 تو فقيم] نمو ف ل اعف ىفان مركب هيره أنإ اه 4 و لم ان نإ
 كا رتل هده انك كارو يو

 رخو ا هل (َعَح لل تلق اع عدا يلسرإ ن كوت امو هدد)

 -هتحلعف لاسو هيلع هز ىلص وةدد) لوسر كا تدجوف لاك
 فمي هرععا يح تلق اعاوع ىين] ك) هل هسا لويد نمل
  تشوهوح هددإ لوسران] هل لمح هنلامحر) ف ل اغذ يلسحرا
 (د) نت ويس ربو هين] لوسرد انجرم ك ىل اقع هل كلت هئلا

 23 هلع هدت) ياصورد] لويسير ئاع اوذ) هددا نإ ىحا تنك

 ”فد(السلا فيلع يؤت :ىن) هردإ لوشر اب هل لكو مالسلا يم
 ' 1117016 كم نو جحا ان) هدا لوضخر ط١ م وعلاج هبحل
 . فخح] لصف 5 روهيثنلارب اس ىلع ن اًصمروت لتمح انك
 017 لاك عابالا رب اس ىلعوجل عين لتصح انكم الا ىلع

  دضرسملا ةمألا لص نم يلحح] هللا لمحت ومس تنلو
 نضل ضلت هن) تلقت امركذ اهيلع بَونملا ةسوفرملا
 ١ ال و لاك ىسنانع نا يعاطع ىع هوج لك ىبنايلا د

 لاك ماسو هيلع هسا ىلص ىلا قا اعوفوم الا هعاعا
 اطرملك فلعتو ماع لك( السلا اميلع ىسابلا جملا ىعتل
 (شام هدا رسل تاعاكك) لف نع َناَق رن و هيحاص ىسار
 تالا ءوننملا اك تامل هدد [ امكن ام هيد] ال | ركحلا قوق ال هقفل
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 لاقى نسسايع نأ لاق هعان الل ةوقال د لوحال هدا انضاان
 ةثوح ئالزع واهت ةليل و موك لكىشسمب نحو ول ىيح

 ناطْتسْلاّى نو لاك ةيسيعهأ فولدر دك رنا

 ”ارط ىىسيو عبصب قنح بزاعتل ا و ةكل نمو ناطلسلاو
 ىلص ىيرلا نع ىىن اقع ىتا ىع اطع نع َتندحلا !دنهيرخإ

 اراك وع لكف نينايلاو ىحذل ىعَمِلِي لاق امو هيلع نا ]
 مات ل تف) يبل نارؤمو نه تلعاش ضتام عقم جاد احا
 قةدحأ اسنأع ىدتأ الا وسلا ق ضبالل و هيدا الاوتلل ىوست ال

 ةعياق ال -موؤإل و لوعال هسا اضامهسسأن مت :ةَعد نم مانام

 فرشنلا و قرعلا و قرحلا نمّنما ىسما !ذل املاك نق

 ىويلز نم نما نارم ن النو د ىئامم اق ىنم و عصت ىع ش
 عامخجا ئم يور امركذ يسم قاع ةفرشللو قارا »
 نع كاسح نتا هدأ لبع نع لداعبم و لب وجو كلا
 ا ىلاط قا نا ىلع نع قلع نع
 لمص لوَيِر لخإ نم امماسحو هيلع هنن ىاص هيدا لوقو
 تصح هدد ] لكو الا همول نع طْقتتسيل يدع تال امم عر الا

 يدم لموجة ل اَعم ىحاص هتوطعك ةكن اللا نم هعدرا ٠
 ولاَعَم ىح اص و هتيمي نع لد ايم ةلاعغم بحاصو هيدي
 همملخ نم نوفل ل اَعد بحاص و هر اسين نع ليك !ارسا
 ملاطو ىلع قه اعووما لكنم ىسسلا برقك نا نا
 نمامو و هيلع نب | ىاصوتإ لويتر لاَ ليج اخف
 هو ْرَغ لق نم ةوماوي امةكرع موك يامل وود دعا
 كيع ىا هس رع قوق نم كاعت هدا هاد (الل) نييجلا
 قرع تيس ام ىلسح كنع تدتعر قو ىتيضرا ىف

 ةهعوضوم اهناكدل طابو داحالا عرمجو لّيطعال نؤلح



00 
 نع مالا تا ٍدِزِب نع هْيْمل (السلا هيلع بلع نا
 فلقتخ او اذا تلمل ام فوطا انا طنب لاق هنأ كلاط تاز

 عمر ء عم هلْعَبَجتال نم اب لعن وهو ةّدعكلا ر اسنان
 محام لا عاجلا موكئيإل نعاب لماسملا هطلختال نماب
 هسا دبع اي لق كيرحر و انهو لومع درت يح ذل
 ىتعك ىلا و لاف رعد تلف هنوعو لاق مالكإ قع

 ةالصلا در لتع نعمل وَمِن ال وه ىلا ناك د يبجصحا

0 

 ال تت نعا نه_ىشلا قزودرطملاددعو

 ا :ررعنا (يورانزكد قوبلع هددإ ىاص هىذإ

 ىتسائالحو تار لاق قيبع نيا عابر ةعويفل د زفلا

 00000 0 ايريس د علا دنع جلوك

 تاكء نإ ] لحرتلا نم تلق ىلاصاماك ق اح لحر ١!ذه نا

 ددسن ار لق و5 لاق اَمَن ] لرد ىلع ] نّرتعم لكم ن اك

 ظ لونا كا > (ءاصاطحر كارال ٍتا) لاق مك تلق عامز !ب
 دك ع نئاسم يدور لك و د لع )و لاس نا ترشيد

 تيادع ىذذ ايلا نبا نيكسعلل اولا لاق زرتكل يلدا
 "'طووخو لاك جرلاك عاب ر كب لح و ىش الك هملسعم

 لاك اننلمرع نع ةوداعموهوزهكل اع ىسحلا نع

 هتسح ام لاك ون ] قسيكل نع ىف ز لق و كاف قدصتلا

 يم نا باكك] له ) نع ىردر لك و ىد انلا نإ لاك
 ركز ي د احلا ععح يجو لاق رمل هَمِج عد ود الو ةابحا نم
 يرما نم اولتَخ ال م نايعالاو دو درملا ةيعحاو محلا

 اج انما ةوورلا نضع تي فو ب كلج ) توك ت 111

 ا

 يي



 سنو درس ابلاغ وحر مطول دو كي نانا لامن |١

 مكاو لاك فيئكتلا ةعو يلع ميلا تسلم يعتلا ىلع

 سعل توك ال نيلخلا و ف !ضكل ناين فرغم ىلقعلا

 تعز لاك نلكل َقَكَِم نم ىّضل كبحامو لحود نعلاق
 اع ا نبا نع انت (وع | ىصعتك ىروجحاو ىدد انك ١

 و قرم وه ل (َقو كك وكت اذ: م ا عمت نع ليس هدا

 اًنتامَر لها تم ةعئاط ناو هريغت نع هراغ ليش و لاق

 سجس اء ىلع لاح) نم لامك هنعاودردو هورب

 تاطيشلا ال) ساتلا تعب ا نهركذ علا امو فصتقب م
 هش ا نع لوك نع مالينلا هيلع نسايلا نعني دع
 و هيلع هينا ياض منا لويسسر عماجو ّرتع ل3 للام ند

 كوت يوصل نك ] ذاركل فنعةقاتلا اتكاّرا ىح
 ب اتلل امل ر وعملا ةموحرما نىيئهم) نم يلعحا ميللا

 - طق ناضومحا لسفاو ل 6 امل ىاحسعملا اهيلع
 [ را لح تلخ دق تومملا !ذمد ايرظطت) ستنأ اب ماس و
 نك لوط جيب باش هببلع تيعفلا و سارا ضب | لحد
 تلفيتؤل] لوسر نا لاف كاوطت امنع )را ةد اع اقن نم

 كَوَحا ]حمل لو ماسلا ىس ِهَرَف ا هيلا غحر | لاق رمد
 انو ماسو هيلع هددا ىلص جيلا ا كالي كثري ىسابلا

 هيلع هةيدإ ىلنح ىتلا مىوك هتمايبرك انكاذإ ىذه هعم

  هيثتم [سلا نم ىتن اولع لزَعَو اطوط انتى دجق ةرحاتو
 تامر و هائاهيم اد اَذ اموع تلك او ف ا وع ىو ةرعسلا

 ةباعس ن امو تءكتق تلق تاك ل كا اماق ىنعك رك و

 لَتَف هب ىو اهنف هد ان فضايب كلوطت!(ناو ةيشضعاخ
 ياو نأ ى.انماسو هيلع هددا ىاص ىررقل تلّمق ماعثتلا



 ىلإ لاَعَح هيلع لرد اممنلا نم انلكا ينل) ماعطلا | دع
 ق ليرع هب يق ان) ل لاغف هتع مقلاس :و نيلع هد)

 5 مَدِمَو ام نم برت لوع لك ىو هلك تقدر ] مود لك

 قاعتساعرو درتي دولول ان نع بكل ىلع هين اراد

 وبا كح كقد د الو هل لم | ال عوتمص و ماكي دع اذه

 نع ليس ير ثلا لفشل ىز] نيععنل) نس اقنلا رك
 ٠ فقد | قص نوكي نيكد اك احالل يق ايضلس ىسابلا»

 سار يلع ىقحتال ماسو هيلع هيدا ئاضص ىيلا لاقآ

 1ر1 يس اوك تاو وشل

 لوري اح نعراتي د تنام نع ماطسلا الع دو داج تا

 < ماح تحت نأك و هدلع هجتأ] ىلصةخت) ل ومحدد لاق

 لوسر نع ات دعانه هسا الاةولإاإل دوو) دنن)

 تاملس نعرحا كتب دع و هيلع هننإ ىلفض هددا

 : اني يلص لاق ستد) نع ل افصلا ةطيح نب ميفاربا قع
 رجلا 6 الص مود نود ماسو ويلع هبن] ىلصوت] لوس
 (تتتدعرل هس) لوسراان هل لوح ههمود انيلع لْيَف مت

 :ىلا نم همم ناكاف د وولد نن) ناملس يق اني نح

 دووار نثأ ىمليم املد د هعلع هدد] ىلبض ىلا لاحد

 يذم ضرال ام نهزلا اعل ل انعَذ عرلاب يعدد | [قعاخ
 ., ةهو ىلع نطسبك طاسبيت ىعر اع ماك عال
 ْ بيب ىلع اهيدص وح ىسركى الا وحر اب يع دم عتولا

 0 اىتكلك ىلع لمح هر اسجن يلع اهيعنصرد ىال) هعحكراو

 ظ ريشتت لزنت ماك ىلاح ] جندلل لاَغ م مو نم -ةلمجق اهعم

 يزتم هيم لق انغ يرداال عاق لحرب وه اذ 1 يوعللا ىف

 ا ا ا

 كر

 ع

 ينم
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 الا امو ةناومسحملا ف امل ىَذلا هسا ن احس ىاعالا
 الكا | نو اب ناجلعد هل لاَعح يتلا يعامو اقلحب اجو
 قطابتلا نغا لاقل مللا لاك ندلل نه لاخي مللا لاَ تر

 مذا ىل و نمت لاق ال مللا لاق يوعلا نى وتكسم تن ذلا
 لمص تلنا داصق ) نهاي نامتس هل لاح ١ لاق
 تزالو ابّتن كيم ىك يح ىدا ال كات لكبر نموهم !ركلا

 حلاق كحك رت ليلعنلاى جضتلا ب يتسع

 زالانإال نإ ةراهت د هسان ناعإلا ىلإ مي وع لق هرغع
 سمه ف تيييعف ةوع ين هدسدا توع لق ياتك ادد اراك:

 يعيشال (قع لرطمت ن) كرر توعد اركىدرد ىزلا تاكللا

 مكى ق تامل هل لاع لدومت نحأ هطعتال و لنك نحال

 ورا او ىرز يذلا تاكلا!دهّ دنا

 قلل ىساحمل عاف نم نادل ذه جنا د د

 يلزا ىحوا عوط نم قام لهيح حدا ماع اذا لاك نما نم
 تضر اذ قي عطيق م (ءط نم ىتنن ورث ف يدوعلا ! نم نم
 تطعم ىام د هيح ماع اذ اف به كيك كلبي ملأ توها
 اداه ايكمعخ ىري ىف [11 بكسمتد ىلطتف ناس ىلا ىو

 قىح ناملد ىكنق فه ليو اك لمت هيلا تتوقك] تباعد '

 باكو هم لاق ىشترعلاةلك د تاون عيمس نكي اقم هل تكي
 بل ليي ذا يقع يتم ولا موك ام ككايحس كت احس
 *هو اذ لاخ م دا ىبل املج ن(سنلا وطلال و هكظ التل
 ضرالا د اتلخن (ومسلا ف نقلهم نملس اي هيلا لاغت

 يعاطا نع مّمت ىتمولا نم مدان لو نم لال ىعا اعلخ
 ترو له ىار ان ةدتكم ا قى اصع نمو ىتحو ىن.نكستا



 ' بني ل مامددو هيلع هند | ىانص ةيدإ لوستر تع دال

 قييوس ىلا نع وعلا ةيطع نع مالرنبلا ىنينع ىع
 ىعو و هيلع هينإ ىاضونتا لوسر ىلإ دري يد ىذا

 لوسرز لاك ل ام ىن نكل ليهس قل نع ةيطع تعرفمم

 هنآ هيلع | ال عرم نن] ينيقع نإ ماس و هيلع هنن ] ىاض محا
 هل لاغق منن تكا ماعملا هل لاق ماعلا هماعحل ب انكلا فذ مرم :

 سل امتنان يسيع مللاغع ىررإال ماعلا لاق مددت ام ىسيع
 / انك ىعرلا ووهالل هلا دبا و هكلم معو هو انس يينستو
 هسسإإل] ىلالا لجح ١ هرحالا صخر م ولا و ةرحالا وان ىلا

 5 ةنو اعلا املا زوم لولا نا دستا لالاع جةنسا امتانلا ف

 لهأ ىرر ىارمهحىف داو رن انلالعتال لش دو اولنادو

 ا ل تلئاطلا هسا (طنا د ملح هحن] (2ل يطحاقدلا
 كوعع أ ىف ٠ اهقماك ع هو ا وعهد راتتأ لها ىل الا و هي دود

 ظ بتصققتست لا نول ن وذ ىلك] هدأ يم ملعلا دع مال
 د2 ريمعل] هدد]إ اعلا و معلا هدا نيعلاو قر اصأآ] هند ] داضص !

 ٠ ىتدلتا ات نلان طيعلا ليجنا ف تتدن وذ لصلل ىدلا داصو

 ع نيدانلا انور !١ر]ل) ون ز ومسلا همم تصح

 لا : وعم وم ب له ] ليهإ تادكتعات هدا

 نكح اصعب لاق 1 ل نعرح)

 اا هيو ل

 ماد ادق و لاق )نّيثاو دونا | نعد اممدت] لوسر اي اَتلَعَك
 ]ذم ىاع اس مرم نأ يسع ىف > ل اعك رع (لعف كت

 تدع و ولع هندإ ىابخ ود لوس ر نع رعد ال تي قح
 عمواوما تن اكل اق رب اع نعوردترلا يل نع نسيلبا نع
 اطداخ اهسوف نع نيت نق مادو هيلع هدد | ىاص ىجملا كان كب

.- 

 4 ا يما



 ثيماعت أن امنلاف قع ىب الحر اءانق ل اكتتخا م ظ
 بيل كوحا يا و مم زعت ىف فتنه قف لتعلل ضر ْ

 اعاق ىسيلف ] تناد تلاك تالراعو لاك ىعفرط قف تالرا

 2 يتلوع رع لاَعَح ىسلبإ لي) هل تقف رك ىلع ىلضد

 هلاع تلعدو تلعكو مرا ىذب تللضإ نإ ىلع لؤرحام

 ع ا يا ل يل ال 14

 ١ تإةومسحون) ادا ىد نم !وحر ال ى) جاصل) دفعلا تق

 لك ليص هيلع ىنإ ىلضووت] كوستر تار اع لاق قل رفقذ

 حوج ادركد ى تنادح دال تن نىحا ىعح مونلا كت لك

 ىلا لوس فال لاه فح نع فيقدم نع جوجام و

 ةمالكوت | ل اَعَف عوهامو جوجاب نع ماسو هيلع هند | ىلص

 تل ىلإ ىكل رطس ىع لجرلا توعال هما ىلا ةدامعترا

 لوسر اب لَم عافسلا لخ دق لكم يلص نمو دي ند تينا

 بسسل نر الا لك قاتم[ ةئ الث هلاك انل معص هدا ظ

 ووسعلا لوط عاشتلاب هوك ل اًنم_ريومصلا لاك_رر الر امو .

 لل م وخد ال نتندلا ضو ا[مقلا ف عار د ةياعو ترتتع

 فتحلن وهن را نو ] نش رتود ميم فدنص و لب لحالو

 ّْ وي زتحال و لحألو هرنكأل د ليبلقت نوره ال ىرحالاد
 اي ال عيت يك ا ا و
 اج ةيوطلا روج ةكرشلا اهنا ترد مص فة

 نتنا نع ١ تأ هم اه انبي لح عوفموم وكم تب لح

 فنا ياض مجدا لمحت جمع دوعق نكح اصنب لاف رع نعوم

 علب جمع تلمك نإ هماعم لاب نم ليج ىلع مايثد و هيلع
 1 السلا و2 درو سنو هيلع هند ىاضدمت | ىذق ىلع مانع اضع

 1 ا



 احلا 0 007
 أ َتِيَتَعا نق لاخر هلا تم لكن ١ ماك لاقل لاق تبوحا

 مال انا وانتكل ات رز ىلع لاخ ليلك الل اهرمعابت ىلا
 (اعطااذ (سق انرما و ماهل ايرماو مالحإ )] ما وعإ نع

 بلال ع سارت ىبيي هد | لوسر لاَعخ ماحت الا ةجيطعق د
 نا نآلقملا نم يرذ لاك مولتلا باسلاوإ مدوعلا
 هيف ندع اة هند ] ك] بان
 يأ يح هموم ىلع نت وعز اىاعهّيناع) لَر] ماك هجوق نم
 1 قوعاو ندمداتلا نح كاد ىلع نإ مرحال لاق و ميلع

 "شنت نب ١ عحوفاب تلك لاك قلعخ(2] ىمتوكا ن١ نيد
 : ب نع لل لع لم مدا ثا لمي اه ليهتتلا مد

 ”قيلا و عّمبتلل لمح هلعخ) و ريحانه عاهاب لاق ككذ نتع

 بان ليع نم نينبل هذ ) ىلع ك(ًةذ هسا لّريا اعتق ةاوح قل

 تعا و (ٌصْونو مَع يلع هدد ] ب انعط ام احل اندضأ قل

 | كاك نب قارماإ ام ىقتعانس ىنح تلعفف ل ان قات ىو

 تئاقامسلا نم كك وت تلون ليف لكييب ار عكر ) تادانك
 قم) ىمعم لوسنم قد وو عم دكر [قهانس هند درر

 00١١ دا ةياوج د اع بتاعإ كراإ ماك هموت ع

 كتنكو نلل ١ ناحملاب قيسود عماشتكو تا(ئكداود

 "2 نعول تاو نالا) هاقلا ان) و هتروالا قوس انلا اعلا

 دعت ثنا نا لاكو ن ارونلا نم يماعق نوع تل

 ىستعاسعل تاو مالسلا ىدم هرو اف مر نب ىنييلع

 لاك ىسنع نإ د مالسلا ىميوم نمةن[رك اكمرم ندا

 ه«تالومسر لمعير (5 ل اق مالمملا يم هرم ام !ىرع تتفل تا
 00001 111 ا بم مص هولا علا ىلع

 ا
 يلح

 د



 9 تلك لاق: :َنن امال لي ار أد هماعح ان فرفع ى اس ولا تعا دام

 يفلعيتاق نار عننا يسوم لعق اه ىف لفع] ةنن] لويسجراي
 ّْ 7 اسلو قلع هلم ىاص نوحدإ كلوسسر نماقع ن ١ روملا تم

 فى وعملا و تروكفس ملا [ د ١و نولاستتي عود تاطسرملا
 ء, جلت هي و هعاهاب لمع اعانبلا مقرا لافو فلحز هساوجحلكو

 0 ا لا تم د ع وج

 كو يلئئوولا لاق تنمو )| وه حا ىرز] تلتف اييلأ هأعتت

 مكن ١ ىاصومد] لومسجر ع يسوم < ندعم د

 هز اهكاساج كمن قنخا ذالك لابص نماعر اع
 يت يع و هيلع هينا ىاضونت] لويفتز 0

 )نا ةماحاتز لاق تنا) نكل ى) نم لاَمد لعا لاق

 او ليك عدلا نمإ وعركد و ىبييطا نن) ىسكفال نا ش

 "نجاحا ل والا تاىقل نما كركفف ىشب) نعراج د ننا

 ىلخنرد ىب بيز تب لح - ل و نوك لش اك جوتم وم

 هدي ها ئتفر ناطلل تلو جوك لاكر عاما نع قات نع
 مسد امل نود ةتعدنإ (صصر نفاخ كل تن ] لمت ل

 ايئوض ىلع رغيلك نإ و لح ىلع د وعم نب َقلتَحَت عوض نا
 قىح اوهوو ىسر اع هن اعالت هلَصَت لودنت نهوك لاك

 اوداصاح (هيعاوصض ىلع !ور 1غ اد قاروكا ناولعا ودا
 لا ىدسلا و ةصتقفلا نوكومسس أ وليك اق ابيمس و نمنتتع
 ةيحا داك نكإ دنا كامدشا ل اعد ند اذ اقع ليج بس
 00 لا هلضناي اريك توك ل مكلا تم
 وسر | ني نأ] فهمت ! لاك هلَضد ايصالخالا ماكل اك

 ا يت يربيجع هد رشحت ىذا رتنرل] وق لاق ندا

 ىءوط لا ةالصلاإ ىلع ىح لاق نع أنبل ] موعك ةنمإ هيسنار



 اع حالخلا ىلع حلاق اهيلع ايلا مد اميل يسن
 0 اا لل م كا ال اع الا
 .لكسضالخإلا تملخا لاخلا هدد ارمكا هددا لاك الع قيض
 نم جرف اماكر اتلا ىلع كقسحا عي هدا مرح هلضناب
 يكس م | ْن) كما هخإ قحرم ات | نمانكعك انه تاذا
 : وص انر اا سا هلام اهانط نم نعاط ا تما نم

 و هيلع هينا ىلص ةينإ لونفيز لق 35و هندإ قد و ان اك

 قع ليحل ىلقت اًحهتعهدإ ىدعر باطإلل داو قه دو

 اكوص نإ. طويلع مَنعللا و ىننارلا نصنا ىخزت انهم اه
 ةكرو مالسملا كتلع و الك سا ةيحر و ماملع مالسلا لاقك :

 ىم و ىلقرت ىنا ببرزاتا لاق هنن) كمحرب نتا نمهسل
 . كاعد و ليحل | ده ىئكسنا ميوخ ىن ] ىسيدعم اصلا فيعلا

 باص و رب وجتلا لتغجق املا نم هل وزن ىلا اًدنكا لوطد
 ىلص ليغ امك ىت اد را اعاح ير اهلا ةنلخاعا رتيو .

 رم انا ولوق و مالسلا ىتعومجأ دره اك ماسو هيلع نا
 همسل ا معا لول هورجحا ء ومالا انز لمح تراقو د لست

 دبع همأ ق لاصولا نعح تورطاذ ار اناعم مر محا ىلا
 للا يفقس | اذا بروما درعمل ا ماس بيلع هدد ا ىاص

 'ز 0
 00 1 يوي دابا وهاب
 - ولكيملا هكر اوم وظن 0

 ن اكو ار دلا ه ىزن ان ىلا هب بلل راعملا اع ماعتو
 اونصتففو تار (لااوكوطو اطنعىلولا ءاطتحوطلا
 اوضح و اًضركا اور هظا و لحاسأمل ا اوورَغّدو ىعانصلا
 ' اوهصَس اوان للان دلا اوغانو ىوهلا اوعتن ا واسملا

 ئولات



 قتلا ن اكيد! لك ملا عبد مامحرالا نيعطقتذ ا هلا
 هتموعطومز نم هيلأ (ذك كحكن تم لهرلا عدت !رع
 هلّصن تلو لاق امنع ب اع عورمسلا استملا بكر و هيلع
 ناَم كونا اير همنا يضر ورع ىل] لقسم اتَيكَك لومفف لا

 الز ست نأ اهزجلا و هيلع هحنإ ىأبص هننإ لونسر

 عرتكف لاو ف ا!رعلا ةبع ان لكل فز لرن مدرع نب ىنيفع
 در ااهمزاإلا و تىرعاهلا ىم ننيزراف قال) ةوكرأ ىفئمص

 تن ازال ان يد ابي امون ىعدرإ ليا د اولد ىح
 اكوهرالا نب إ لل ام ىح و دا و الخ ةألعص لك و ىف

 2 نب ] نوبت كيد ةتعوسسإ ىعرررعقأ ومع تبا عفان تع

 ةتكررا تاولج اوناك تعزاسم قارعلا ىلع ىماك و
 يراتف لمد فت دوموم اة اهلج 3ق وه و معلا ةانص

 ليلا ى م بيك دي اهاحرألا هند يلا هنا لاكق ن ]دال اع
 تلاع هدا الا هلا الث فهتتمإ لاق ا ويك ة طصداب توك
 كعك لاق هنن [لومسر |[ ىيكن | لهتتد اىكلاذاىص الهلا ةيلك
 يعلاخ ا ملا بح الضلا ساعت لوا

 عاب ب 1 هندأ ال) لال ام ارجيك مي
 . كيخو انر اك كمال<اًعمس قو | قحاب هتف مل لاق لاك ظ

 ىصوللا و سازلا نمر | در اذ لمحل فلَعَت او لاق

 سيسي رز انا لاتك تن ا ثم هك لاقت ىحرلا لثم هتماهأ
 هز ياض م وم قن ىبيفعمج امملا نيعلا ىدحو ىقمتر د نم

 | سص ىيئلكسا واعدلا لوطد ةنر ىلاعد و هيلع

 بلل ل دك بيلصلا رسلق [ميعلا نم هل ورد ىكا قمحلا

 2 دج دا تاب لمخا يدان دام ظ
١ 



 قمل ابهتير بعع» قحادي ىنهاكب اكمم نسصمك (ءلق

 (لق لح امل اقركم ودا الع ىمح مف عاق نع لاق زد

 يم هورق اد ل اقررع لق يود ماعم عاق نق لاق صح

 قليفع_رمالا ن اقف راكو دى قرح رعايا ول وو و غاقعنملا

 ترهل اةونرمل اق يرض ةنا ي اهني اراذإ لاصخ هداك

 5 انقل ان (ىتنل | و لاخول ان لاجرلا ىتفتمحت !!ذ ! ترمملا

 ثتكوز و نيحاسمكا فك رخَر واظتورطلا واظع كلولا
 حج رورو و (بب > هب لح ابل_عيم اع مات و قحامصملا

 0 00 ا للا لا

 : كا عبس اهي تتكك لاق ترها ترم وار عر هج لمعلا د

 ظ تق ىرم هتعمماأ ىعدرع تنقع امرع هس ا ىنعدر عج

 فذ ف لوين مامعو هيلع هنأ ىاضومت [ل ويفر تعمم
 ( اق اف مالسعلا جم هركاف مرم نبا ىسفع ىح د ليما

 امحانض ىيئئرا ناعما ىل قئَدََع همنا يهز قون

 يلع نب قرع_وققتع ىا نعب اع الق نإ زال ان ىدد اي

 2 قاوعلا نإ ولح بع دعس ملكا لاق مع ىنا يعد

 ابو) اراغ ىلع (تِقداَع لا بلطتا ىاةل_طشضر نأ ةكوعح

 بيع ىحر اح اكرمك عدا تلَقق ان اخ ةةالصلا ترحم الق
 د عيتسا تلق لاق اقوم تتِحاف لاق اوبك ترك لق يلا نم
 مالغالامسواسمع لفتت اح تككْم لع لاَف هساالا هلا الثل
 قفى لاق هال وسر |!نشا دعمنا تكف للق اذعا
 ياعم م توضو ةضدؤم لاق ةالمصلا ىلع ئحتلق
 ور لحامل ب [ًةخساو امج احا تمماق ١ ل لامع اللا

 يييماح ىنمنا م) ىج تلق لاق |دع] ىنراالخ تدتلاع

 ظ كنا بيزرانإ لاقق ةيعالا و ىنح املا ىفمي] عش ىلع

 ا



 هيتاالا هلاالنز همي انا و مهرح ىنإ ىننتع 6ئرا وج نع
 تولعوم يول قّوع نم يللاناع انآ و هنتإ لور [كيتزو
 ف اق ىشراكر [25هنقب و ىتيي تلات هن دراع هناعم
 ند( هنع هدا ىعدر ع كلذ دعس انتكك م السلا هيعاص

 هللصا الد رمدال لطإب تب دحا نص بحري ماق بلطخ لحرلا ٠

 ىسايع نمآ نع ىيبعنتلا نع كع اس نإ نق تبدع
 فلعوز ىانم لويسجر ماع ىبثتفلا لبع نقد مق لاك
 اولاَعَك د امالا ءوعانست ننآ] نمتفلا فرقت ) لاق ماسو

 هناك ىكهاولات لعف ام لاقك هنبإ لوسرت نق رقد انلك

 وه و نسانلا بطخ وقد درعا لع ىلع ظافعي هانا ام
 : ىنناع ىماوعواوومساو وأوفصحا نشساتلا اعنا لوغ
 وره امسحلا يت َف) نإ وهاءاكو تاك تاه نمو اح
 وووك رم 6وومعكدو : وعدرنم داهيم] عىل بضرالإ نك تل
 ناكل (ةو امسك نمتك معك | رو قتالر اجور وع ق1

 يه اشكل قكاعكدس) نأ طمس ىموكبل ىحررمالا نه
 ويف نل] ير] ىلاح همطع م را ىنلا ماس نم وبلا بعا
 كاقم اوعاتكا وكزت مآ ! وم اخاف أ ونحر] نومحرس الد

 مو ننتنش اف هروثند يدرتمطا

 نيام ار لا نمسك .ىلوالا يبهادلا مح ١

 «+ءو ءءاصخامل ننمعل ودلك | [ومتيارالك /
 *ةتباك از ورع انمإل ]يعتد اه ىموَف تاد وك

 كرد امعع ىدخاملا نم ال وكل ) يدم ال] عمت

 «ىباص موملا_راص تيحكةلاصال نا تمسح ات

 مى قال لاق ئبرمد ىاز نع اص ى) نعرتحا قدوط
 ا اودا

 دوا



 سزان تام لاق يد ايال) عدعامس نإ ىمسَع لمفانر دانا
 ١ انيك سنا عر ماسنو هيلع هقبإ ياض ةقخ] لوستف لاَكَك هيدا
 دوو ىروا لج ىاع وهو طاكع يون قمل [وطنتا تالح
 ريحاراسان ىلا هاور فك و هانرك> يقلا ٌتدفل عع
 1 .فجرمال وطم يورو ىسحارع تنا تع اص وا نع لاَعَف

 ترحل ا|ذهو مىعيتلو | لهم ]) ىصعقت ىع ىوسا يل

 | ل ل بهاد سلال ومما جاف

 انك هل لص ال عوض وم بِي فح

 - نك مك اع ىز نع نيل ايولو ) دخانماحلا

 ولو اوياعل] اويلطا مانجو ةجلع ندأ ىلتم ةمدإ لسير لاق لاق
 :ةكاعودا_رثخ) قدرط ةضح وك ماعكأ بلط ناف تيصكانول و
 (ٌقويلع هعدإ ىلض هفن] لوسر لاق لاق كلان نإ ىشن) نع
 م لكلع ةّصد رع ماعلا بلط تاع نيصلاتولو ماعلا ا وعلطا
 ىلع يذلا نع كفاح ني ] ىنتنإ تعش لاق ةكتاعا ودل
 ملط ن إو تمت انوكو ١! ولطا لاق و ءةيلع دز

 كومو يعم دا ب ١

 عاقتتا نلف ناي هل لبا الو مانسو هيلع هنأ ىاض هدا

 رمح شا نع هيب | نع ليدل ننز نع ماملان قارولا لهل .
 نم ارث ا ما مانند وهيل ع هننإ يابم ةينإ ل وسر لا3 لا:

 تكسب دم] دهون اعافتنا رعلق ١ وف ارعلا لما (ماع

 مس ب ماسحو هيلع هند |(ئاض هيدا لومفت ز ثع 2

 2 تاو انك ىو نع هض ١ ١ بلط ئ اًضاح ىتنملا
 نوال نورك يا ثب4حاماق وطمس نيرمحعو
  اتضلاركو يإ عم وهم يق امولعابك ل اقوم انبع قم] نع
 اعمم عاق هيل تركماودا علا ةزانزح ترق هع هعد) ىدمد



 هد نبا وس

 سلّم لخدي لعف رع هسا ةعاط ى قاثل ىشالا لوح

 اع نبا بِي دحام | ف امي هس هيل اطيب هيطخويلع ىييبلو ْ

 "نع ىنإ نع سوو اط ةعلوالا يدر طلا ن (غجوط هل
 ااا مام و هيلع هنن] ىاضءةنتا] لور لاق لاق

 للا ءءء ةرحأإ فعانص ىعقعلا ن اع ه امها وسماع رجمل

 تاق لاك نس ابع ننإ نع هه اصنع ناتلا فدرطلا

 قمن ( ىلإ فجات د[ ال/ ماندو هيلع ةندإ ىاتف ةيد] كويست

 تارا كا عراسملا دايغا كقم لا ىدي نيب ةكحلا موب

 5 ور دج ماوس هدو

 ىتنم دنع يلا رظان ىاعد عل ن ] لبرعيح قوتخا
 ل سرر ا يسال :

 بحاص ى عورلا دومقتم نبأ ر عمم ىان فعلاك ملعب ىنآ

 عع 1 ولا قا و هيلع هنن ] ىتخىرنإ لوممتر

 اكاكىشنم ا 14د اه اهوهنح ىلا ينم نم ماسح و هيلع هدا

 !دوح تداصعا ل و نكي (11) هلوددتستت ةممل مدا

 ١ حا د [ اعمق ىفسفل نع ويصوم تب فرع

 يد 1 نمره ى ل نع هس ى) نع انصلأا 3

 اصمت
 . مرظلع بانك ل وخع و مق ركام لوح هملعذ نمور ىق مهو

 مو هيلع ندا ىانع هيدا لويشر نع متالاث فعحإ نفحام ا

 ماماىإ و ئاعم نع هيف ١ بلط لملا بباب

 نع نب ىهنلا تع ىاعن تب قحام اذ نيره ىاو

 مساع هيلع هنتأ ىابصةنن] لوبثت د لاخلا

- 
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  ظوحاما و ماعئارفاط تك الا تلقا نم وملا فالح نم ىببل
 ءلكووز قاص هندأ لوسو لاك لاف هماعإ ف ) ىع ممتعا تع

 اءاو ماعلا بلط نم الا ىلقلاد الخلا ب بشل ماض د

 لافلائ نمره ىلإ نع ةعاس ىإ] نع عيد ورفه ىا ان قفح
 ىالل فلعل و ىسحال ماس و هيلع هةقتإ ىاعح هدد ]) لويس زر

 لحما ا لال و رمد نم تداحالا | نه ىف ىببل ماعلا بط
 هيمن اع شل نع هككقم ف) تع نيماعملا باًون هان

 عجن وملعم ا ماس و ل ناعيا ف دع لك لاك

  (دوجاتسسحال و ره يطع ء>و دحركن لا ةلخاماك ىناتلا

  .تمكرلا هسسارممل لف ىدعتل لاك اد ١ ماعملا ت اهم (ةرخ وح ودق
 000 يا فو زاو تلا داع ريحا 1
 ا قحإ كمر انل] نم مايل ةارم و ود نلاول هارب و يدلل

 ككو ير اين ولل وعح و يدو وهلا لرع نم اع عوبم وم

 لكتعلا نع ني مئملل اعلا تف تب دح هيف حلا «قتس
 هح] ىاصمختإ لوستر لاك لاه ىنانع قنا نع ! وه وق

 كابور "در اتا هارت رنا امج با

 هدد إ ىلص هدنأ لويمتز تع 1١ سو نع ميستورا

 قع مع تنإ ىع لي] و ىلإ ةغوخا كن لح هوهيلع

 د حمم < !مرلا ماسح و نيلع هدب | ىانم هدد] لوممد ل ( (ةل(ى

 ليم انك وعاوك رق ا تنط تحمل ىمكراعا لطاو

 ةنوقع وكر نف ني فلح دال عوفص و م اند 0 احم

 / يفانع مهلا فانع نابيصلا ئبب لديت ملاذا م
 : و هيلع ةقذ ] ئانع هند | لويمنر لا5 لاك ةرنرقج

 | ذعن ةماظلا عم هضعلا مود ٍتنكمللبب لديِد ملاذا نايبنملا

 : |1001 ا تكتمل لور هع وبال وع



 7 م ل تامر ع يدشن

 نبتت | نع ىكتملا هنن آ فمع تع ماعملا رجعت اعىلا نرغا

 اوعحراو [ومّعِحا ماسو هيلع هند ىاضمنت] لوسر لاق لاق

 يك ماعم ا غَخا مللا لاق ايلي ] (عكر داعم اذه نيا

 "لها دع تنىلإ ايه نبال ىكاماعلا نعاد تارملا به ند ال

 بكري لح ماسو هيلع هش) ىاضنن] لويز ىلع عون وم

 لاق لاق ىنن انع ىن) نع ةعرلع نع يئاعملا مد ىرع)

 ملكا وماعح كر اوس ماسو هيلع محا ىلع هدحإ لونسر
 عا ىدوط ىو ىلسملا ىاع للغ) و ميلا ىلع نمر

 قرشا دوب ارح | ٍيِدوط تف د عو اردد ماك اييحص او ماعخ
 ريب لوذ دخان كش اط عوقم ومر عا نمد اصور عم
 نيبعىع تاع اطلا م ةرعيخ ىلع ماعلا نسل رونصح

 .لعر اع لاك هتع هددز ىعد ب (ط) نيإ ريع نع تاماسنلا ٠
 ياو مانسنو هيلع هدأ ىكص هندإ لوصتر ىلا نر اضنالا نم

 سلك د و هر اًيح صف | ز] هسا لوسر!ي ل اعد لقد اش
 خر (ىلن ناكنز ل اعح نمش ] نإ كيلا بحا ارعب او ماع
 ىضح نمو ماع سلع ونمع ن (واهّيمف لب و اعيعتتب

 ىو منوومك نود رم ىلا زر ونفع نمو اهيميَتحتت هز اتع ىلا

 فلا نمو قموصلم ول ىلإ نمو ةاكرمأللا ةةلمل ىكا مايك
 ىلإ نمو نص رولا ىويش هد قلا نمو هي ى قيمت مرد

 لَسعَتَي هدد إ لبيس ف امه ودعت بعاوكا ىّدويرب ةوزرع
 تيلعانا ملاع ند ميسم نم لوواشلا لمح حت نناو ىل امد
 ان نثز هو ماعلاب قيعت و مل ال ان عاطت ىلاعذ هيد] تأ
 لاَعع لها ئم :ةوهالا واس ىلا سو ماعلا نم هرهالاو
 د مع نائعلا 6 ارق امو ىلع و لاعع نازعلا هالوك لحد

 عمم ةنسلا نا تءاعاما ماع مغح هوما امو ماع فجلا



 ظ حض 00 اي هامل اا متوال نورا » تالا ظ
 3 ١ نع نيماعملا و هكافل ةر وانتم نت سان م ا

 و هدؤ عودت ىيلعحمتت] لويصر لاق لاك ةماما تل نع
 بويإ نيكه ا ور دك و قيماعملا ال د هكافل | وتنتقل
 سكول عدن و رمل وع وعع ميلنس ل ىوزع هسا ن اك هغح د اوخ
 هان نا ناوصضّننإ نريص نع ةراع اونا ىدد دام اىكا نما

 هكأكلادو اًمعتال لاق ماس وملح هدنا ىلص ىَيَلا نا هملعا
 00 ومع ,ميلس هحب| اح ىرياعملا الو تم (يكا د

 هةجحأ ىغضويتاإ ل ومندر ىاع ونص وحاب لح | قعح رعت (نمكا
 فصل (ةأ نمد أاعع قنأ نع دام تير ان ماش و هيلاع

 هد اير بلاط ) ت] ىلعتاذاوم ارهلا ىوسملا تلكد
 ظ 0 ل وم وب سوس سف قوما دعب

 2 هلاقخ رزذإلا يابلا نم عرخ ىدح ىعستل وسلا ت]ونز

 نصتلا دبرإ لاق فيرن ند ] هل لاَعك هن. 2لجرلاب ىلع يلع
 ! لكلكك هل لاَغك لاق ماعلا بلطا هل لاق اذ امل مت د لاك

 لا امي |ماولا بلطت عمبلا ىف ) بع لق تن | د عر تمملاب ىاع

 ”وجوإ ندا ىلع لاعك لاق ع اسنن لحر اتإ لاق كفر حام .
 ىمل وءذ و هيلع هدنأ ىلعم هدنإ لوبصر ىومست (ة الث

 ا ترعملا بوهمل اح ماعملا هكأشما هج بلظت انام ماكس اكو دا نم

 هك زر عفذ ر١ ليام عم ينم نمو ىرع خي كاع ماك مو

 (اكسالا ق (تتاوخا !وسلا تنموماعم) ان اوئاعف لاق

 ظ قسبوكلا تاولا. نب نلا مهلاق تيودلا تتانو ايرسستو

 0١ ةمياع ةلصسو اركز قفا ىك ةمارعو موم لرعاوق سو
 2, 02 -تدرطلا ىلع ا يي

 3ك
 وك : 3

 ىو 1/1 ا
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 ناببضهارلع ىَعَح ال تن ىح أ دعح فدرطلا وع ىاعاه ول نق
 : أم مف ا ام وعض و نمف همنا كرام الق عوتصوم نا ةلهجلا
 نع :ةَرَملع نع لاعنلا عم كالا جععرح باب لعك
 حرع و هيلع ةيدإ ىلض هددا لوس لاق لاق هننأ لبيع

 1 وتم وم تن نح | قه كاع قلأ ل وعحس ةقمو ل اهدلا
 ا ع تكدلو و نيلع هيدأآ ىلضويت ! لوسسحر
 ام اَم ننس ا و ومره ىلإ نع هنف ىحرلا نكرلا هع] مسل
 لاق لاف نبره ىكإ نعّمياص ىلإ نع بره ىإ ثب فع

 ىقىمحعرلا هددا ترك نم و خ
 ةئسح ىلإ ىلا هل تنكمما نت ىلا اعلا دوعن معى
 0 سبط دبس 0

 ١و ةيلع هندإ ىاض ةندإ كويز لاق لاق لكان ين] ىشتا
 فن رط هل رفع اهمسنحم ميعرلا ىمحرلا هننا مل برك م
 هيلع هننإ ىلض هينإ لوسر لاق لاق نش) نع نانا نع روحا

 0 اصظفت هدوم صخرلا نمعرلا هدد) ميت تركن ماس ى
 _ء 5[ دع تيرد مانا سنع رلا و اطل ١

 ,و يلع هنأ ىاض هدد) لوممجر تع ن يضخ ال ف اني نع
 انككا ى و نيلع هينإ قاض ىتلا ىلع ةاييصلتا ناي

 رع
 اسرع هيد ىاض هنا لور لاق لاكركت ىا نع فيك ندا
 دا قب لزن م ىلع ةالبم هعم تك ماع قع تكتم
 قليرزبن نع رم ره يإ ب ىعاماو ناك كف ىزقام

 : هسإ ياصدنت] لومصر لاك لاق َردره ىا نع نخابع ند ) !

 دلت نكت اللا لزن ل باتكى ع ىلع ىاصص نم وميلع
 تاع وضوم ن اني لحن ] نمح باتككا ىف ىمضأ مادام ١



 1 ا اج الو ماين يلع حل قاص هندإ لوس ىلع

 فكاىتملا نع نع لغم ىور ملفتلا ىلع ءرعألا نحا

 دو قدلع هدأ ىلبص هيد لوثر رم لاق تس انع ندإ نغ
 قاف 000 ايدل كاتحص ىارز للعم ماعلا نسما دببعت
 .-حوصص وح اني ل لحأإ ته هدد) باتكىاع طوشنلاو كاباذ

 موم لمع ةتالكثرحا نع مكى وج الل ماسحو هيلع نع نادم
 | ياعم 5 ولاجرانلا ارحا لاول 1 لوسراب

 هقدد ] ىلانعميدإ لوسر د لاقرع ند نع ناره نا
 ككدلعد نطل ةرحال ام ن الل و ملقتلا نع ماسسو هيلع ْ

 َتدعا ده معا ىساتلاو ةكن ال1] و هددإ ةعفل هيلعك

 ظ ىإ نع تر اعإل) عرض لص ىلع كت دح الإ عوتم وح
 . نقدإ ىابم هيدا 0111

 املا رو ا ا

 !رتثت داب دال ر كوم ب لحإ لمد ىندإ تاتكوحإ "لا
 و هيلع هيدا هدد] لونندر نأ نممتا نع نسسكل نع

 هس لوسر ابي ىان اولاق تدر وعالا د وحاب موحا الا لاك
 : 00 ا ل دولا تقلد امال

 هم اع رسمك اراع ماع 01 ا يلا
 ىحو َهم) ىبلا كبت ارم عرج وةنل] معلا مول ثعبمح
 5 9 ب صالخالا باب ول لصإ ال لطظادكتم كاع ده
 لوسر لاق لاقرع تن) نع ي وعلا ةرطع نعم اعل! رئت
 هت وئوصو ةيفلا مل ناك) زا ماسو هيلع هدنأ ىاصدححا
 "كاملا دز نل امص ضعم -مَصَف نم دايك اهيلع دوت ىموب امم

00 



> 

 توتسالاف نمت ؤتسلا ف جابت نأ ان ةللك درعولا و

 انلعيدما ليخح نم نبا لعو رع ىرعولا ؛ كد انمى امم

 قي مايل ع او ىدلبحا لحم رع هند هد فيرترهيبلا هلي“
 د ىم قفص« دال عوض وم ايي قح] نفح همكل

 : باطى) نيا ىلع تع قسملل نع هد ئقحقبال نمو ماعلاد 1
 ماسح و هيلع هند ] ياخ هقتا لومسد لَك لاك ندع هدد) ىصر

 هينتعت نق هد زادزا ىلا ان ان ةذم بصتمل هدد ماعلا بلط نع ش
 اداهتحا نبىلا ىد وح هود وأونص | ود نيد انلا تدالد

 اًنيولل ماعلا ىلط ىمو هاتي اعل معقم ينلا ىك قع
 بمص ل ناطلسلا فقيع ةوط#ل و نيناتلا ىنع ةلّويملا و
 وار [ ركَع همد انو جرطخع همفتعل تهد ر] دز !ال] ايام هتيم

 نك نع فكيلع ىاعلاب عفتتب ال ىلا ىكَذَح اًمع تن دكا
 "يبوح ده ةعلا مود يزال د ةما دملا و هدمت تع
 وع ماسحو هيلع هدنا ىاض هقدا لومفجر ياععونص وع

 كل زان راسو هيلع هقد) ىاض مين لقمعتر لاك لاَق قدتايع 1 تبا نع ةئمركع نع ةَبِجَل اطلل ماعلا ل قد بام للص ال
 لصدلا هد ايجاد اه اضعف مضت مككال و ماعلا قاوعمانت
 9 وضوم تي لح | دع هل ام نق جرو يح نم قوتد | هعاع ف
 تع هر اك ننال ليك نع يذؤسيد نمالا اكد اد
 | ىحر طق ال ماسو هيلع هىدا ىلص ىملا لاق كلام نبا ىتخا
 ١ يعد موظاراكح تع] لاك برإ ةلعلا هاوق) نت ماعلا

 َىعاضنا هراعخ نا لة نحو هولا ىود«ىر اصدالا لاق '
 !ءدلَعَح ال ماصخو ةنلعممب) ىاحهمتإ لوضر لاق لاك ىسدا
 باب / 0 وي وباوب سنو تاما فاعل كاملا



 | ماسو هيلع هيدا ىلص_ ت] لوستر انتل لاق تتات اند كفر

 كثب نوم]إ نه هومصضر اد ف ىحالا ماعلا |وعدوتسنا

 ظ كازيييتال) باد ماسو ىيلع هقذإ ىاض ةمح] لويندر ىلع

 لاق تلاق ةيّناع ىعيسيملا نأ ليم نعماعل] نم
 دأ وزال عون ىلع َن) !ّر ) ماسنو يلع هننا ىاض مت] لومتتر
 ]ذه مولا لك > نييتنلاعولط ىكى لروتالك اماع هّبح
 اال د هما دعا قاضمال |1] ومسك :تعوصتال كر دع
 ٍكبَر نب ةئاسا نع تفمىل) نع ءاملا لهال طلا نيس
 لالرلل (ةدصل)َن) ماسو هيلع هننا ىلع هننإ لور لاق لاق
 ةولاص هعبإ لور نع مدال بدع ]ده طلا ماعلا لهال

 ماك هلع هعسا ىلص يملا نع ةردرهح ىل ىع نبوبسع صا
 ول نع ىناورطعهنم ضرإ عبرا نمعووُجمدت ال عدر) لاى
 )0 ليع* نم هنأ ليع نع قالا وطد نم ىبع و ماع نم ماعد

 كيسر لاق لام فره ىلإ نع لاح نع هعت) نع © العح
 ىحرإ 2 5 ا 5 ا 3
 عر ] ىم ففيتتتي عجز ] مانجو ةهلغ ةنذإ ىاض هقبل

 1 ماه وطن 2 ئىئم ىكهت ! و وكد تمكنا“ 'و وظم ىئم : نشا و نها لا دا الا 2 -- -- لوول

 نع ةورع نب ماعم نع ةنثنب اعاني ىعاناو ) ىم

 لاَع نا ماسو هيلع هنن ] ىابص ىرنلا نع هش اع تع هسا ظ

 ريطت نم يتعورطمن ع نصرا عنر) ىف تفيتتال عبرا

 لوضت نع جدال اني مح ] قوه ماع نم ماو ركز نم يتاو

 هبعالت از ١) (ىلل ةعرلا ديان ماسو هيلع هددأ ىاض تقدا ْ

 سابع نإ ب قحام (ة ىتنا و ىنن انع ننإ نع هتك ل يبصلا هي

 قدم الث اوعرا مانو هيلع هينا ىان هينا لوبن ر لاق لاك

 ور

 . ةغلوإلا ناقيرط هلق وره لل نا دحام اه ةُسسناعو

 2 نيس ى نزحت ونس ل يا يبدل

)2 5 
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 يلا هدابحالن ملاح هزاتشا مق ىتنعو ل خعَوْحَوِب دع

 را ناومتن نع ل والا ن اقتوطولك ىسنا تي لحاماو

 ىويلع هنبإ ىح فنا ل ويسر لاغلاق كلام تحال نعمت ] نع

 لذ يي ا 0 كلك 00 انَث اوت

 0 وبلا يس اي :

 ائاعو رهتكا موك ضعو لد موق نزعت ةتالئتاورخر)

 دع ع قوش ىلع عوض وماي لع [ قلعح لاعيح نب

 نعد اربيج ملاع َنِف ىن املا لفحر / تب انماسو هيلع
 هيلع مدنأ ىاض ةننإ لوستر نإ رب اع نع_ز قفكا ىناآ لفك نغ

 هنا ل ويسرا لمحل اولا ىسانلا فهر ) نم لاك ماس و

 لسولع خوتموم تر نحا نهض رجالا لاح هلل لا ظ

 فيني حم دو دع وود اسبو تطلط لا ا
 ملم يلع هدد اص همدا لور لاق لاق فكيت ١ ىآ تع

 ةزوسركق م وحالا نع ىطعا باتكلا هخ اك اره نم ىلا ا

 ب دنع و نارولارعا ىلا اهيلاتأبآ ون و نروس هرويس
 ىاصررد] لوسر لاق لاق بفكننا ىل نع انمنإ ىشييح
 تاميوتلا ةفسملا نت نارها ىاع صرع ماسنو هيلع سا
 تاو .) مالسلا هيلع لب رديحن] لاو نييرم اهبق تام

 كَلَعك فا لاغك مالسلا لب رجدوهو نارذلا كيلع ارقا
 .١ نياك [يرابسو هبلع هحن ا ىالص ىدإ ل ونسر ىاع ىزخ ان
 ىكمكط]إ وهحسإ كءاعامع نازئأا با عتد ىصق ةبعاحل

 رعإلا ل1 باتكلا َنَْح اَحاَوَم ماسعايا يا ابوح لاح هيلع >
 0 يصح اتاوتحالا تيطحا وباع 07 ْ

1 
1 



 ةمحرمو تانسح شع ىطعا لِ الا اره نمو عاري ترو ذم

 بعد وم لكد نود باحر درعتنعول عكرو ْتانتعسي و ممدع ْ

 هلع ىلص اىنالا روس رد تعو ايو ىلا ىف ئسنغمل قل ٌضحو
 تدو ىوّقن هندا لفح ىفاوعالا اوه نمو لكلزن ىل] نوورس ش

 اذه اكو اعد كولا وكا لاتحكلا !دَه وا رتب ىف '

 وسع _ىإلل تع ىطع) عئىدعت ود ! ف نمد ىالاقتلا نم ىزدو

 نم ف لوتو قف بلك و قفعت وؤ 3 لح نح 3 لفت ت اسمعع

 وحالا نم ىطعا دوعح ةروسنأ وق نمو توعرف نع فروع

 ل زكؤ و نك نكد خولان اق ادع ومر افوق ات (تعدغر دع
 ا نعاىا اهيل اند ] وذ هرومم لس

 اهتم ور وم لك لتع وكول ق هرستخل يق ىلعتلا ىوسا اونا
 «يسيعا و ىكر نتاك دعزولإ فسح [وهز همن و اهيص دحام
 وكعى] نم تع اعا و نى كل باددإ ىماسيل اهي ال اممم

 00 ةدسكزلا عال اع هَكرك قيكذدووار ىا
 تنوع يم ورادد نككو لاع ثا نحون | ةعنوضصو تزووال

 دييغو ليطاول ان وكو مب نح قرت مقعد اع نم ن اك 8

 و نيلعةننا ياض هدفإ لونفحر يع جلف هذ ال معمم

 نى اومق بنكوت] ىرب اني نع ىع نت نه ىم لاق و

 3 كيشنزلر عويم وجر ومجتلاللي اصو ٌبدهعادهو نيزاملا

 رم ىتإ ىع عفان نع ةزفدلا ةروسركذ ق تماب

 00 ا معو سسك دسم لاق لإ

 تعال عوفضو م ب قلح] نمت نيم (ل) عم هرعملا 1

 ىن_ح يسزكلا هنإ هارق فدنانهوضو د

 ىصفو ىلع تن له ام اك ةمان) ىاورب اعو ىلع ع ةالصلا

 بلاط يل نإ ىلع ومس لاق ىزعلا لبع تع هتع هندأ

 د هع ىصذ
2 3 



 (ةديلع حدا ىاص هنا لويفتر تيرعت لوومل هذع هيدا ىعر

 ٠ هضم روو] لوكو نع صفا ٌبْي لح ] نلمح نولل الا ةتفل

 . كاع لوالا تاّعحوط لَ رد اها قحاناو ماسو هيلع
 ماسو هلع ةننإ ىاض هيدإ لويمحر لاغ لاكرت اص نع نرلا

 هتض| و مدد غيممت تك رح ةالبص لكرد د ق ىد*دركلا هد ) ! رو نم
 بد عِدَف اهيلب (ذ ىلا لغو زع هعحارظندت قدح اه زعم اتليماخ
 هتاييسا ودعو هن اممنح تكيق اكلم لعف رع هنن تبت م
 ن اكلا ميال لطان تي دع !دعد ةْعاسلا قللت نم نولا كل
 هيلع هنا ىابص هند ]| لوسر لاق لاقرب اح نع ويبرلا كوم نع

 ول رع ا هن ويلكم ةالص لكرد ر نك ىصرككا ةّث) ١ ىَق نم مادو .

 هدأ طبستو ىو د انملا لابعا و ٌيِنَتْلا بوكو ٍتبركاشتلا
 هجيو جالا هعمل لوخر نم هقدعإو هممت و هييم هيلع

 ىاممسحر نب نرخ نع ةماما ىإ ٌتراحا و لوالا يدرطلا
 ويلعيووإ ىاص مخ ] لوسسر لاق لاغ همانز ىإ) تعي امثل الز

 نعني ةنويكرذ الص لكرب د يسركلا َهنإ !رَف نم ماسو ظ
 1 ع ىطخرا ىلا لاق توم نإ الا ةركل لوخر نم
 لاذو هنع وير ند لوح ون د رفداؤم اما ىإ نع ن اهملالا

 هاف باب يوتلاب سيل ابوس ىإ تا ب وعِجت
 دنا و تعج نع ةالصلا بيفع ىسركلا هنا وةعافشلا
 ملكأ ىاص حا لوسر لاق لاق ىاع نع لح نع هيبا نع

 تارعلأ نع قرني او ىضرألا هدا وب انكلا مَع اف نإ ماسو :
 درزن هوه ىلا كلا كلام مزلا لخ و هتالا تحا ىكاسإ فممٌتد
 ًاتطمعي برا نعت ىتدرولاب ناةلعم ين ام حوعوي شفق ىم

١ 
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 > تكامل ندلح تا لهعورع هندإ لاك كوس ب ا
 ظ - الاو نأومع . يكل تكامحالا ة الص لكون ر ىز انع نم كحا

 ىيعتويلا قرطنالاو نسل قلل ضخ ةنكساو هيكل ةيكسأ

 (الكى هل تنعقالا و ةوطع تاعحس مود لكنت ةتومقم ا
 في ع لكئم هتزؤتإلا و ةوقعم ا اهانرا ةهاه ىو
 ل للا نإل عوض ومب نعإ لعن هع وت عار
 قو ىت نصتا ركن ىاأو قساو ىاع ىع هعع نشل لص 5 ىف

 يلع ىع رف نع عالسلا هيلع ىلع ين لحام اق تبرعد
 0 يا ا ا

 ىتواهيتك نمو هندإ لليبس يار ايو نو رقشتع ول تل دع

 هوو زو ةكرد ىلا و دول ىلا و ىيْعِي ىلا هقوع تاخدا

 نيردا ىور َنَدو | دو لغلكه نم تعّروت و قار فلا و

 قاع تا ل يئس تنص نع بود] سشاورعونع نوره

 . ككامستز ىننا تادعاما و ءوَك ىرؤنلا نع هنيانعغ

 001 0 يي امو هيلع كدا يانغ ههنا ل ومنعاو لاك لاخ

 ىنهملا امو هننآلويسرأت لقف نقلا ىاروملا ىف ىعقن

 - اكهط هنع كياكو ةرخالا دار للاريكي اهيهاضرفت لاق
 نل ىمعتو وس لكاويمعارص نع مق ىك و وورمهاإلاو انف دلا

 نمو ينج نيرشع نول تل نعاه [وَه نمو هفاع لك

 هيرو اهتنكىمو هدا ليس قى ناتيد ىلا هل كل دع

 هع د فلا و ةكرن فلا و نيت ىل] و دود ىلا نكوهاتلهدا

 ١ تلمصلا نعركم يا كنا دع اعا واد و لغ لك هدم معن و

 ىابم ل ون] لوسنر نع هتع هنا ىنقر قد وصلا رك ىنإ نع

 ثيعام) و هلِتَم ىزلا تل كلو خوكق ف سو هيلع هسا ظ
 'ه هل وشو لاق لاق عربره ىإ نع قسخحنا نع موبرعىإ

 ا هب
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 هلار وعم حصا ىللبل نف سبيد ! و نم مانع و هنلع هددا ىلرع

 لضف وح اد هك لمها ال لطان خرط عيجنم ثتروكلا قمع
 ةمبانع مققحلا كيدشل قى اص اكركذ لق ل اخولا دوس
 دم لاك كل ماض هيلع مها باس يحمل نخب يره

 ىكم ىلإ ت وديس ول ىف تعبيد عبع| نقيل ف ن اكدل] : تهراومعت

 كير مهاب اوه | ل درزن بان يدال عوض وم ثبفعا نمد
 0 ومسق! ردا كافت سا لسا ل اقر رع ننإ نع عق امتع

 اابامركأ ١ داعل ماج بلسم هج ميرال نيفيز ج0

 هؤا/لعلا و عوللا) نيم ؛ نَقاو قيس او هعطنال الك خلد املك

 مهلا ارز وهي ططخا مللا اركذ هن خرا مللا نوت وبي رهو
 هيدا لويقتر تريخا و ف نيعتو َن (وم ل (قاشد هترعع)

 وعلو ماقلا و ح . وللا ياعم قحعالو نكسك ماتت هيلع هيدا ىاض

 قنص الب و وا ويا

 نع ىزهزلا نع ىئئلا ةروس لصح سانول لص ال
 هنباىاضويتإ لويز ىلع يتلا ةرونس تلزت ال لاق ىسحا

 هكرق رسال نان ىح [ىنب قس اعرف امل عرق ماسو هيلع
 مل رف ام) لاتَع (هوديتكف نع قكذ فبذ ىند اع جا لاهنقح

 ئيطسلك دالعح نوني نلا و ماشلا داليخ ئانلاو ىلاخن
 جلع يسوم ىلا عد !ماكاك لإ ايسر وطق كك اا

 قار (ى إلا (قلخ نمل هك نيف مالا هللا | نهو

 قىلقاسيؤ عننا هاند رر مت مانجو هدلع هنن | ىلض ني خم وعل

 تاحئاصلا | ولع و [قؤمع]) نم نزإا الا يرعلا و نت االث] د انع

 ا( مهم ناغع نيا نافع نودموععر جحا ملك وع درك اونا

 انةين) بيلا بلاط ى] تن] ىلع نب قل ان ىحت كت فِي
 > لزت اب ىوفتلا ياع لمع ابد مزف قكمحح نا تيكا

 هع
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 ,  لضهب اد ميصد ىسبمل عضو ل] دو ام عوصو تن لنحإ دمح
 نعي اب ىتأ ىسنإ نعورع ننإ ةيوس نع نحا ههأ وك لق
 هفإ ب لف ةوسارق نم لاك هنا ماسحو نيلع هسا ىاص ىرملا
 :ة3اقا لرب ةالصلل هر هطلت رم ةباع ةراهط ىلع دعا
 شع هنع ينو ناس حرشع قرع لك هل هسا تلكانكلا
 -ىئلل قو :ةد اه ول ىندو تاجرر تديشع هل عقر و تى ايريست

 | ف اًعاكو ىب لمع لثم ىكذ هموكىق لمعلا نم هل فدو
 ترهو كربلا نم ةارد ىهو ترم ئمد اط و أت اقم تارعلا

 شرما لوح ىكور اممل و ئط انشق ةرؤدمو كت اقلا

 هيمي[ هيلارطت !داًكوبلا هس ارطنيي ىحاهبع اصيركمق
 ةرم ىذباملعا سا وهلك !َرَ نمو لمح نن] دزرإشا
 - ةنرلاعجر] لاصحتَتْعَحا ار ١ ةس ىيسموتنطخس اوقع
 ىلع عومم وو جان لع | نس هند الا و ججرعل اولا وعالاو
 : باب للصاالو صدال و هيلع هدنإ ىاتق نينا لومسم

 ىلص ىنلا نع هدنآأ نع (ون] ىكس وح نك | نكهروس لازال

 ١ مالو ةرغدلا ة رويس ) ولوَعَت ال لاك ماس و هيلع هنن ىلص
 ىوكدركيو نلكن ارحل ا كل نكس نيزعلا زو وعمال و تاآرومجلا

 هلكنإرعلا ىكنكو ناررع لا اهيدركذي ىلا ةروسلا اعل
 ومو لقسم نب لح ) نوذ هنن محرر ليثح تب قرعا مانالا لاخ
  قبا فييعىع تازئلا ىناق باؤن دباب هل لمص ال

 هححإ ئاتمويد] ل ويسر لاك لاك تماصلا ند ةذابع نع رع
 هن اح هتاوغدز مججلت ليزلا ىمموحا ماك اذإ ماضو هدلع
 ةِكجا111نا و حلا ف انك و ىئطانستنلا ةدرم هذ !رعث درطد

 تاطعنولصحرإ للا ناكمهو ىوعملا ىف تع نلا ةكك الكا ناد
 - لتحل امح هضفانتسلا ةلمللا تضم إد اَع نزعل نوعمسو

01 
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 اسمح ةاّدولا هذ ضحاد اف ةفيفع هيلع نوكو ةناع اسل
 هةولمسع 55 وت سم ص ظ

 ذاع هدولسيوت عنو هييئاز لقع قوق نتارقلا اعدو رمد

 هو ديم يتر اص يكلف ناَملا اع ةويفكو «ولسع

 هات ها رهوش هنا تكداطا لشكل

 هاو ول ماع 1
 اناان هس او لومعَف هنلي اركز امض يا نيز هم راع اناام
 ىتيشو اًعرما اَهنكُن اهنكل هلخرإ قتح) لي هقر اًعم

 عاام ل وعنف يفر فت لعد لومي هبلارطتي © لاق امك اتم
 كر امي ىلا و ففي رهس] ةنتكاك نك ناّوعلا انا لوعنت
 ظ لمست كيلع اه رتنن اك كمبو لمح » لكو هيتن لفتحا د

 علا حرمت لاك نتزحال و رمد ىم ىشن ولم ع ىكمش دإف اسم

 فمانكآالت لق و ات اثر و ايف ارك هل ايسسنك لخ و رع ةش] ىلا

 هىد4ل ئرس ار نم نيئسامو همكل دود نمر ائرو فسضارقد هل
 هيلا مهخوسيق امسلا قلما لم يوتغم نم قم ىلا ل زخف

 قحلَرإ ل ىف ام ىنعل ترغتح .وييسسإ له لوممق تا!رعلا
 :ةهال ىع لح ند د ةنقل ةحوااكو ودعا تحمس كلا

 شارولا لف ر هتوته وكت م هن ول ركات هيجل ىم ىبيص 3

 هر نص نوع ىئمت ايلا و نىلعر قفعر ا قلا توعّضت و

 لإزب الك همع نوعي ع نيالا هعفن دنع نوهت
 هلق نم نارملا ةلهخ هنن جادا ىو ا راو
 ريح هنفآ اًضنامول ماعويام ىَسمح ةريستم هل عيش و فجرتكلا
 موب لكم لعح) ى اان هدو د1 قرع نورصرق ىيسع ايلا لمحت

 تامل وريم لان رلاوغ دفن و ووك همن امك ىدئومواةروح

 هقععو ق اك او ذك قب هرم نامل عقل و ىم دح!ماقق ن ا
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 7 2 جحر لبن تيكرملوا ةنرج عود لكم اً ونه هبعع
 55-5 طبع ءلرع نم ميصاربا ىع ىلبغعلا ها ور ىق د روععلا

 كوطمر تع الاكب ىعإ نهاد نع طمرسا قوزرم نا
 نإ ةئؤيحَو عوض و موه و ماععخ 5 هيلع هقذ] ىابض هحدأ
 ايريخا لاق يري نب هلاغ كوم ىلا نع نارقلا طحاح
 .و نيلع هم ىانض مدا لوينيرزر نأ ىاهانلا ةعاعز اونا
 بلت ارو نمو ةومئلا كلن ىلع ا نإّرعلا تلا زك تم لاق
 اهلك لا ىطعا اعاكك تارعلاا|وق ىمو ةوثملا ىلت ىطعا
 نك جوهمر ر ةدإلكودكراو ارقاةمعلا مونول ل اعدو
 ١ هن لبيب نْممَِبَف ىقَتْفا هل لاقت وَنارَعلا نم هقمام
 يو ىلكلل حملا لب ف او ام مدي قامعر قد هل لات
 تاي نإ لوضسر نع دال تا نح|ن صم وعنلا ىرخاملا
 00 ا لل ل وك ا ايرهص مدع
 ىتسهقل كر قحاع اع ىسأ 5 ىلع تب ىسكل نع هيك ةنكل
 كرسرو لاق لاك اهمب | نع ىلع نب نيسمأل تقم هتمفقتم نع

  همحل لها (ةرع تارا ا ا ا ظ
 "يوهي]١ نع ىنسس] تافحاماو د و ياس [فعح

 نر كرك و هيلع هدأ ياض مجنأ قوم لاق لاق ىبتفا نع

 لعا وني لها دارك اماقلا وما لها ةد اس انت ظ
 لوسر ىلع عوتم وم ب فحا قعحْةَنِكل لها افرعتا رولا
 نازنلا ايدج ئم ِن اود ببحاي مانسو هيلع هقثا يانبع همح١
 هنا ىاض ىنا لويصر لاق لاق و رعنبا نع عت ان تعارظنت
 ' قدوتنا نع همن ١ قع ارظذ ن افلا طفح نم مانو هيلع
 كي لعا نرحب ء[حاولا لاك تيرم اكان اكتاو تانعلا

 0 1 هدانا نام ع هيو قع صاب وتتم

: 
 نك

0 7 : 



 ع

 هعاىانص هفبا ل ويقير لاق لاك فن امع تال نع لائم لا تع
 دلل سكشملا يت ل ا
 ب نما له ةومعلا عونول] هينيبع .ةكرولا _رّيعلا
 باب و هيلع .ىفإ ىاصنف] لومي د ىتع د ال عويس عم
 ىلع نع ة وبس تا لالا بع لا1ل] تنب ىئر املا فح
 ماسو هيلع هينا ىاض ةنفا لومفجر لاك لاح هنع هس آل ىحعر

 اين نلز ى اهطغب ملت اك راي راسي ام مهَف تارعلا اف نم
 . هيدا ىلض وون لوفر يعرتال ب قحا له ةرمحالا 3

 تال ا ةاَرمت توقمخلا :ةَفاخ) ةطْقَحادممسو ٠
 ىلسوولاو ناامْي ل( دوعينمم تل نع هَىَعَتَتَت تع هيلع

 لق لعرب [ د ] َهنَي فلا ت (ًةرط فضحت يف ماس قيلع هدا
 اج ىو اق هن را قاع [وعف هنم فوك ىو عرض قف

 هتسزا قف ها رق اذ ان ماضو يقع ها ىاص ىزرلا ل نق
 ١ قا ره ىدرو ىإ لا دك تْلَعَف فمع معالي
 قلص ىلا لامع نوعيحزنالابجلا كم ] وايد انمفعاَعا
 قنقوم (كاروول قحل ام تت وح يي قل ] و مانت هلع هنأ
 قبرك ب ىحا ىف عونم وم نب قعإ قع ل] رل لبح ىاع
 بتلكتت نإ ود/ ماس و هيلع هنا ىاضووما لوس ياخ
 : سأل َنخ )مع قرحول نمك بنان تب ىذل مولعد

 و ورب ونا يو كيساا“
 سنع ىلا رقع نم [وع قد ماعالل ماع لكما وسط ال
 كارلا نمو يوما لأ ةوارولا ىمو ىتعىمعلا ىلإ قلمكعلا
 ةعفرلا ىلإ َةَرَرعَوْلا نم و ىص (لحاللا ىلإ ابرك) ّىعو عمص 1 وعلا
 يّيسلا نه ىعرلا ىلا ةيحرلا | تيقش نن) ىرع لاق و

 ان وا لوب هين تك اد عانوا ياخ منا اح دوس
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 3 مع

 ال رز تيرا ساولا ما نش اع قب ىلا نما
 تر يع مت دعاذا لاق ماسو هيلع بدا ىاصئختلا نا
 تب دحانح بت ىحأ موا هنت نع هن او نك فحلا فخاد
 ند لمقع تب لح هنلد نم نإ ون تنادي دال عوبفم عم
 نما ىب اح نع [رج الك كن دا ىببع 9 ملست نب نازح تع
 ةحلر و هيِلَع هعذ أ ىاض هفف | لوين رز لاك لاق ةددأ فقع

 . اهرو 00 0 بال هل تئابد قارتن قعد دع دنا نغ
 فكن دع اذه ىكَذك نكي | نأ >قك د هسا ةاطع هنا ود
 ةيشعاو و هيلع هين إ ىأص هقفا لوبد زر تك دال

 نيمهس كا نع غلب ع ورم هس ريتاج ب
 | يك حن ! ياصتسما كوم (3 لاق غرمره ىآ تع

 6 ناطبقتيرس | غلب هد أك عقب هيفع ٍبَِككاكَف ّهحا دفا ١. ظ
 ا ةلوحساو ه2 وفم ومال لع | فدع همب هيلع تحك

 :ئاعد | عضو هدول لص [ال ماس هيلع هحفأ

 ىلع تلخر لاك تناث نن] لبر نع ليس عا نع تدالل

 َميورسحك ب (كنب لل تحبو 1 ب ىلع ع كوبطعو
 1 تروح [ىوخ ياهفلركذ ! هذ ا لز | يلع !عص ل رد

 ”ةيشحنحأاع و هيلع يندإ ىلضونت ١ |اومسر نعيد ال
 لاجز إ نع يرحرلا نع منعا كب نذل باحدا لاس
 ١ ةماعلا مون نانا ذ) مانسو ويقع هندا ىاض همن] لوصر لاق
 لج ورع هفدارم (ةهرم [ىل ! م لب اع تن ىلإ نايم ١ اع
 عم[ نم ل ويحك ١ وه و عل امممتك داب نإ ليردخ
 | ولدا لح درع هس ل وبم ثب ىللل باعت |تخ دول وهح

 اا الا ام لاط مام ناكام ىلع همك ٠
 0 ويدل ةج بيافا لاف لاح انكو )انولاراد
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 00 قع نكتلا نبا لعن ع ىوكنلا_ركذ ق بنان هل لصا الو
 ١ ىلتعن ال ماسو هيلع بنا ىلض ىكيلا نع هننإ يع نب رباح .
 ف ادهن نيه ارش قاتكن ا تاريح اعتق [قخا فوج

 ] انتعلا قد رفتكتلا د اّشنا قدي اف عوتموم تب فخ

 57 لاك لاك ىسو ] نإ دا لشن نع ىافعنصلا تعشالا قا نع

 كمت عش تيب ظرق نم ماسو هيلع هدد ىاصدند] ل وعسر '

 حومم م تب لح ] لف ةلمتلا قلن 6 المص هسا لقت ل اًكنعلل

 سينا ابِح تعرفيشتلا أظع ان نضرعلا طقعو تن دح
 9 -*ئاصةمنا لور لاَق لاك ىعمتتنالل ىلام تن فوع نع

 [ قبح [رهكتلا طعبلك تبىلاولا هوم دارا ننام

 ا وهنل ع هننأ ىابصةهقتإ ل وسو نع عت ال ل ان تن فح

 ”ئاصىملا نار رع تنا نعهق ان نع (ةميعفلا لمساخح مد

 : (هيعملا لسسفكت ل اسمر ىدما ىلع ف اد لاق ماسن و هيلع
 رع امسبق رسولا زب انقل عفو ياع مرج ق1 ء انا
 تليونإ ىانص دا لومسر نع ال ت ىح] لوح بصعت ىلع

 هذ [ماعلا نم ىيطالسلا ِيحَئَسِضِل نم مذ بباب ماعس و
 تسسلاو لاق قكان نن) ىَسن ] نع عقم نم ل فما نع :

 ياع لسرلا انما اماعكز ماس و ةيلع نإ ىاض ةقنز كونتر
 اذاف (نىلز ىاولع دب ءتاطلسلا اوطلاخ ملا د انعلا

 لسولا اذ احدَمَح اين ىلا ف الخد و ناطلسلا اوطلاع ظ

 ىنوم ىإ' تع فَمْص ى) نبا لعنست نع ازاعلا ةنخانسم ف
 و ةقلع هنتأ] ياض ةيد] لوعييز لاق لاق ىرفتتنالا

 رمل نا اعاعل) شعم ان لومِبف ةماعلا موق اماعل) هينا تحت
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 ا اورج الو لجو رع هسا ل وعدو مك ترقخ لئق اوعلطتا

 2 " لاكلاك عسالا ناةلثاوواةةماعا قا تع لوحلع نع كلذ رو تر لحمل لمعا العوم وم لطإند انسالا !فعت
 ١ جتئلا موت ناك اذا مامسو هيلع هفثأ ىاص ربت ] ل ويسر
 ٠ "آو برا انا د ماي ولف ىماح عد ونس | مل ى) ل امك (ماعلا هنبا
 " ةحنا لون نع دال تب نها نوح هنكل اولخد ! مث فععا
 تك نكت الكا هز اي خاب ماسن ويباع هما كاع
 2 موينرمهاناان و هيلع هننأ ىلتص هنن لويز لاك لاخ
 .ةقوز ىكنك نإ دهتع وأ لف اذ هماعت و ن اوعلا نس اتلا ماع
 ١ طتسىساتلا ماع و فنتعلا يلا زازبامع ىركفك املا
 طارمصأا ىلع ىدودالن ل تِيِيحا نإ و كك ءاوصركت ا د
 يدع تن ىلا نك نت دع الق هتك لخزت ىع ىئةقوط
 هيلع ند ![ىاضضووت] لويمقز يع داإ تب ىع | لوح كي ارم
 دا" نى رص نع ماعلاد لمجد ل قمم 3 تنبح اكمام
 سا ىليص ونا لوسر لاق ل اد ليج نن كافم قع ىيلسلا
 هيلا ىحا عالك ا نوكي نا م اعلا "هَمَحَف يم لل مانت و هحلاع
 ياع نمانال وةر اير و قيمت القل ى و ع(حيسالا تع

 .لا نمو و نم الممت ىرمكا َى و (]يلا هيك قبيح انم

 /دلاَو لإ قف ىوتع رع نعوذ أ بعالق هعاع قع نع
 (يلسلا ملوح هملع هلولكف ين اماعلا نمورائلا نم لوال)
 بضع ويرد نم ىف لوعي وز هلوف تىم ىَين هنلع در تاع
 ٍ لمجح»:ىم اماولا نمور اتلا ىم تك ايلا لر نلا ى دو

 2 ساتلا نمو اسيلا و قّشلا لصا نق وماع بئارعو هنن فح

"0 

 عوجوبصو تبعد مص



 فب دروس جي دع نسر وظل

 هسبوعلا ووهرلا هوَمسِن رعت م [ماولا ور اَنلا) نم

 حجالولا كر ىلا تاهل ىح فذأ طعو نإ و فدع طعو ناك

 طقم ان ىفعف اَنَولل هممت يرق نع (ءاولا نمور []] نم
 ىمم [41 كو ىلا ى لا دق ىئلكتملا دصّجيِب هنداو

 9 كر يهم توتو روج ٠٠

 0 اا
 تالرَّشلا ابلعذ هب ترهل ان كيفع دانلا نم مجالا

 انع برا ريتع قف ىَتنَع وا يعرب تم ككشف نا كأي ١ و

 ىاضءمد] لومستو هلتإ (و وه ومو ]| كينننم لط ان حن فح

 ةئسض قي وَمَع تساي دامتالو ماسنو جيلع هينا

 تاه يكل نم قادت نين ا تعتشلا كب دا نجا كلا

 كاملا لاح ةقتيمف ىلا عدس | ةح ايزل لاق ماس و هيلع
 الل معلمو انا ىليبح لعب نان والا ةقيعتلل

 نة قاوم ماعد مل نك ماع َّىم نيل 0 نانو

 ةمألا نهازقإ بان عدتلا لها مذ دةتسلا 0

 لوسر ل( ل5 كنام نب].ننتتا نع لدورس نإ يع نع

 قى وئربس ىاع ما َفَوََقَت مايند و هيلع ةقبا ىلص مقبل
 نعاو ع ورق الا ةَمكل ى ملك هكر ك نافمس و ىقعا وا

 ةير ىولا معو هّقد ابرلا لاَ نم هينإ لوشسراانإولاك

 لاك نإ نط عر ا حالا قيعط نمل ىخاجع نى اق فارألا

 ىلع يىذعاَّى رئت وو هيلع ةدنإ ىاض ةننإ لويفترز لاق

 كح ذهب فول سل

 ماعلا



 لاق فيم نب فيعتس نع ثلات قدرط هقد اَرلا ىهو
 .ىدم|أ قركتخ لوعح .و نيَلَع هربآ يكبح هينا لوننتر ل3 ل
 هتف دايزلا الل هّنكل ى اهلك وح نيعبسو عضف ىاع يت راب

 جدال ع وفم ماك فحا قدح هيد فعلا ]رانك فى شأ كا
 أد مانت و هيلع هندأ هينا لونترز تع

 ىلا )يت لحل ام (بيرح ىنإ ن) ىدنوم نع ىبلامذ ّْ
 ا سر اا وميلع هبا ىاص ىلا لاق لاق

 ترمز لوح عدلا ١ مطقض ال ىنلا اركسلاو علظكلا :
 000 و ةيلع هنبإ ىاصدخح] لومسر عمد /

 ىمجن] نع مف أن نك تع ةع دّتملا لا 3وكرلا نع ىهملا ى
 قفوكراز و[ انا د ا ا ا ا

 يلا !هدملل ني وتنلا ا. نطيوعت اداوجالا اسس
 لا وا

 ع كودابرلا د ةاقنلا مش د و تسلا مرلكاد ىالا ملف
 الا مزز و ىنإ نفل عمتع اهلاركمللو اهلاوخملا كا
 ال عونم وم ب كاشي دعا نع ىدمعت ا لاق يعمحا
 ككتاب و هيلع هن اإ ىاص مندا لوبشسر نع 7
 ىا نع يطع تعخينلا كو مظن ىيطابشلاز اشتنا
 ناكإ د ١ اول ابل تيا نياك لك 215 نعح
 ناك َىيطايئتملا ةررم حرع هيمو يَ التو نيت ةيممد
 عدَوَف وعلا ئدزج ىف دوا ر تن ن املس منعت اك
 مامن ابرشعو وا ما تحل تاك عيسمللا
 - أما ةناها ا ماي هللها العوضزمشك حا ذع
 لضخ | هيدا ليخو قسد انع نيا هر نبا تع هيف ىيلأ
 لاقرزح نبا تح ان حرج نا اتي عج اماخةيقيقاعد

- 
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 ع وصرخ ] ئم مانعتو هيلع هينا ىلض هدا لونسنر لاق لاق

 0 هج عوقب بحاصرهتتا همدان اهادو ام

 و يدتنلاب هتفلو هع دخ بح انص كاع انسخ تشو لالا

 : ضم ساطع ض منع نع تداعإبا تاو عاف ذا رو

 ظ دف عدبلا لها رق د نم لاق و ةيلع منا لومسو ىع

 يمعل ىف هع | لبيع نب قعامأو مالسالا م لك ىلع ن اعا

 هلاق لاك سين اهعا قبنع نع نإ ىفمنن | للاخت ع
 ةعوب بحاضرَف و نم ماس ةطيلع محا ىانف هدد [كلقنسر

 هش اع ب فحاناو مرلاسالل مو ىاع ناعا دقق

 ىنلا قع ةيتيئاع نع هيِب] نع ةورع ند م ا كده نع

 .ٍدَعَف نع نب بحاص رق و نم لاق ماسو هيلع هدا ىاند

 ومس اهياك ثور احالا ند مال ةسينإلا نه ىع ناع)
 تي اي ماسو هيلع هدأ ىاض هقثا لومسر ىلع

 2 قىيسحبلا ببع نع قالتخالا تو لح لع حفص ام
 صيبا لاول ال40 ع قنا تعاقب ا يِزع طاماستإا
 ارمالا ٌيوَتَح او تامؤلا_رخا ناكإ ذا ماهو هيلع هسا

 .كانلالموأ نب لب قيادز ىو قيد املا للفخا تن قن ركع

 معلعو يكلم نجف 1 لولا داك م

 كى بلاغ ىإ نع سقفلا كد ىدستناب
 "ةداراس و د رس

 هبسعو ا و ا حسو مالا

 هيرلاو هذ يح هدو ارسال وحلا نقع وناس

. 
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 0-1 سوم ويحب معا لح لولك قرسشعل همزلا ف
 الخ لح ماسو هيلع هسا ىاصويبا لوعصر نع عدد
 هتعوونا ئذر باطخا قيررع نع نامتش نن قراط نع
 نع اد عن مام و هقلع هينا ىلقف هيدا لونينر لاك لاك

 اثيدم سلبا لعحو (فّنم ىومملا نم ىلا نيسبل واملعمو 3

 جينال حوفصوم ٌي لحإ ففح ىننؤل الصلا نم ىل سلو
 6ب اجانع هيبا نع لي نا رفمح نع أ هني لح
 كيف سلاج ءاسو هيلع هينا ىلبف هيدا لوسير اصيب لاق

 0 -هياودإ ضف نمر ع و نكن اودإ لغد زا هباجعا ىم

 تئتتر) لق د ن واحب نساتلا نم يك ع
 ىلا ىلا وهْيَت | نكح نضع ىلع مهيضعي رب عنا ومما

 عنخ تور ا ةذكاذلام كانك ماس هيلا نام

 كوستا عيمفمج ل اعف ماطنل ريكو مكت اومها هبق تعفضرا
 ١ اعل ءلتخام التحام ز عود ركوبا ويف ماك ىتن هندا

 | ونا لاخر قئىلا ياولاغف لاذ امو لاغق امهم النخل
 (يهر لسد علاق و شلار لمنال رخل هىدداز 5-503 :

 ياض هندإ لوسر لاقك ىراتخن كرز نق انك ايفخما

 لسنا رس اهانعةبامكيبب ىنقق !الل ماسو عسل ْ
 ىلا 1 دق و موعلا فصعت لاح لير كيمو لجازتع
 دحل والا مي | ىملاب ىتمد ىؤلا و لانذ لب اعبمو
 قك!ةلاعع لي اكيم لاف رع ةلاغمع لب وجل اغعت هبكماكت
 ' ماسلا لما فلتخا انفلتعإ اذإ انإ ام لمرعجل اعف دكت
 اعف فارسالا ايعاختف ككيبو ىنبب ضاق ىو لقت

 تاكامه عا لؤسراب اولاد (ه4بب ىاضقوه انغق امدع ١ء
 حم و

 بي او هوو د عباتاو قتل حوا اولاف هي اضف نم

 0 صد 2 : 3
 ا هز 01 7



 اكس ىاضف (قمث هرمو هولحو ةضدهعضو هوو هريخ
 ليي) تنكى اع فرض هب اضف نم ناكام هععأ لور ادا ولاقخ ب

 - يفتحنا اشف ول هبجا نازك انا اب لغم هيتح يلا تاكو يقوا
 تاكا رففتسا ةتعودا يضركب اونا لاق ينل !فلغام
 از ) نص نم ىَسل دوع )ال هوقه وا َهلَْر هس لوسراب يدم
 عوهضوم نب لجا لوم لح دزع هدنإ يعل دع دواع امث لاَ
 نبإ لهيس نع مزاعم ىإ نع خ) تب لحل لصإ ال كش الد
 ١ تلا سو هيلع هيذإ ياضورت) لويسر لاق ىاق نع فعن
 شا كرطر قولاد ؟بب نكنلا اهي د و الا1طخ َهَق دئز ناكاح

 نأ ىلعص هدد لويسر لاق لاك ريره ىإ نع مزاع تال نع
 ببلكيَلا اهياصا هذ اىكال) طق ةق قنر تاك ام مسن و هيلع
 ماىاص ةدد) لويقتر ىلع :ويضوح تب لهإ دهر لعلات

 لاق بره تال نع ل : نع أ كن لع ماسو هيلع '
 اسوجع :ةمز لكق ن) ماو يلع هند يام هند | لوفر لاق
 ساز) خو دوت اَلَم قبر لعلا ةمال) لفك نوح نو
 لودر نع مدال ت نه ١دهاودامازا ميلعاولضدوهىف
 نو يم ا يضل ووميلع هةينإ ىافجوفت)ا

 لكنا اسوح نؤد وكم م َنَف د انز ند وكررح ةبر ىق
 0 امر قمل ام هج ذكملا قم) ستوك ناو ايضوخت ةما
 ترم نو حر اًهرملا وعتتت الفارض اننا و وروعح الك
 همز لح ماردك و ويلع هدد] ياض ةدد) لويتتر نع ميد ال
 بيكر ىفل قرع ى) نع ىجاتلا فيقيملا ىلا نعرع)

 ةعئرإ نعل ,ص ا نا امس و هيلع هدا ىلص ىذيلا لاق لاق |
 لاموتدإ لوييدرإب ره نم اًيلق ابيت نبيس ناسل يع

 دي



 ١ الق ففاورلاو هججرملا دويععتل ىير قملا لاق
 ننريلل نولوعت نندلا لاق ىتر َنَوْل) اع هقحإ ل وسرت

 تنم ودس) نمرشلادرتىلا نإ الز ىسطا تمرشلا و دل

 - جلا هما لوييتراب الق ةثد) ةنعلومل هذ كد ربيع لاك

 ىدورع لاك نم قول ناَرعلا ن] تولوعد تيللا لاق
 لاذ هبحرلا [مهسس) لوسراب ايلف هس) ةتعل هملفح
 تدخ)  لوسصرد اب انلح لعالب لوح تامعالا تولوني تىدلا

 ضار يمر رعووكعإد) توضتند تحدل) لاك تصقاورلا امم

 تكتب دعا نه هس) ةتعل هملعك اوضتنا نق الل امنع
 . كنكو] لوسر نع جب »ال و ول لصأ الو هفصو نف كتتحالا ١

 : ىع ىإ يلا نع هيجرلا مذ كيدراحا مايو هيلع هيدا

 لت نإ ل (َىمايسو نيلع هين[ ىاض وددإ] لوتسر ن) ىحت اع
 . نع دال تن تعز ده ةبعرلا ىما دوعن د د ومي ةم]

 ظ قن) نع تىواط تع و مانصو هيلع هدد يافعدند ]| لور

 «رملا ىع و هيلع ةمد| ياض قد |[ لوس لست لاق ىف انع

 ' لع وجب ناعالا ىاع تولكقت مح ةببجولا هسا تعل لامك.

 فسخ ل عى اك ةّضئرعت تسيل 1و تاكرلا و ةال٠صلا ناد
 طاخل

 همد) قفع نن] ق ورقم نع ىتن هجلع تسلك لك ل ناو
 ماعم و هيلع همد] ىانف يجمل تع عقشالا تنل نلتاو نع ٠

 مالت مح ىتيطداع نك قح نام اند ىك وز امبحرم نإ ول لاخ

 وصوم ثد اءال) لم ةلتعل | يع كأ) ةهمو فعول مانإ

 لا ب دح م و ةيلع هتح) ىلص ونتأ ل ويسدر ىلع ناع
 0 دل ةرد | ياص هدح) 1 ا و اطل انعاع ظ

 ”ةرلاو ةدر لولا و ةبجصملا ف ّن الك ف ىدما كانها
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 ل 0 اول داو ةوحدو شاالم تنوين نم
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2 
 نع ةياورلا له ى نوره هلسرإ لق و ماسو هيلع
 ماو هيلع هندإ ىلص تلا نع سابع تنا و ده اخ
 - نع ىنا كثب لح روصو وهو رع هيا وروةهلتع
 ْ : و هيلع ةيدإ ىاض همت كونيت زل اق لاك ثنحت] ىضقعل

 - ١ خمزم بلمبت حرا و ملا و عع ا ورلا:و هدر نعل) د ةدحرم ا
 ٠ ني ولخق ننول اهاداعك لهوز ع هدا نوعلبك قيعوتلا
 هسإ ياض _ت] لور ياع عوفصوم ب لح ١ص د الا ف
 نيو ىإ نع جدعالا نع حا تيب له ماسو هيلع
 ريلعيزدإ ىلص هدا لوممد لاك لاك ن اقع ٍت) نامع نع
 ١ لبا هيلع يع) |كبع حولك نا هسا دارا !ذ]ماسو
 (ُيَديلَع هنن) ىاص ندا لور ىاع عوتموم تيدح] نه

 »ل اركذ تاودا . اثم و عابإلاو نكاسالا و ص (ةئض الا
 مو هيلع هدد] ياض قرح ابيت لضح ف باودا صاقثتت
 لوسر نا ىندإ نع قيختع لمد ينال هداركج جاد
 ىوجت ىتنال ييبنلا َت اعان) لاك ماس هيلع هدذإ ىاض هدد]
 ني) نحن هعدمو عوض وجانيَدَِسالا )له هيدا ايه نإ الد
 دام ويلع فمي ن ا2ال) نم يلا اوح ىب ن اك امل فحعص
 ١ ركام تن ندا دبع اوي ا معتم ةيياللا نعدع امج هعتمو
 َى رويفتلا لمَق فيلق يإ تا كليعنمت نب لرعممجاذ
 المتن ارك و سى يددجت ينال ييببتلا تاعانا لاق هنذ ماتقو هيلع هينا ياص هدتإ لويمتر نع فك و ةققنزلا

 : كتلك لام نس امنع ننا نع ن) نرملا ةرم نع بالصإلا ١
 طبقاو ىىلص قف تتكلاخ نيل ىف موز وةنتكى) هددإ لوس ب
 عود يا بلص .قمنحتلا حف هىلص ي اراو ىموالا لا

 هدح



 ت الودا ى فيط مل ميد كارب ىلإ كصق راتلا نق دقذ
 000 ا يدا جر عابس ندع

 اتكوو تنكلى] ن امتنح بهزتتشال انالعم ةيمدلا ماهرالا

 حلا ىو يرثتم تادونلا ىقاحم ةوئدل انة هد قع اق

 ىكتورل [متعلاو ىهحوت ىحرالا قرسشتت ىص ا وهشم لب |

 وعلا او دح هب [مه) نم امها ل ةققدو هبا قف ييقد و

 تاضحالا تاتا نت اسسح ل وملك كت 3 ىو نوح 1و دور

 ' دلع يع عد قنسم ؛ىو لالطل) ىف نط اهليق نم . 0

 اةلعالو ج ةطخال وان 12.أرسلت آل د العلا تكس 2-1

 ظ ُتدح نهري انر هعراصتالا تشتت لاق ايبالاركقق

 فى ابيع نت) نع أطع نع هلصإ تش يدان عوتموم

 بيسو يبس لكن ز الإ سو هبلع هسا ىلص ىلا لاك لاك
 يمل لف لحر يوت ىسنو ىيسالا جعلا عون طقم

 - امم لاغ ترعل] لاق قكنشست ام ل اعح ماش وو هنلعإل مد ] ىلص

 يلع رب اررعيلع مرجعو اى لام محل لي قكاولملا لاح كيس
 لك يرمي نعوالا هدر ىعرخ)ال نأ لإ ىهعو]ىسسإنأ

 َ ' ىحاتل اف كي مل تاخ كولا نم ناكنكم مل ن اً برعلا نم
 .اعا علرم انالو اسيد مانت نإ كي ىبدعلات اماسنإب مع ريخال

 نم اروع ةرخ» نا ماع هحد) نالولو ةهيعالا رخو انرولا مضل

 ٠ كب نع ١ نه برعلا ةروس ىضو اهم يعرحال يرخص

 ا نيو دج ] نع هجر اعوب دوخت م ال عوتم وم

 تع لجو بون ماركا قف تيان عاق ان) لحال

 ةطضوصإ لوسر لاق لا لاط ىزدزب 1 تاع نما 2 ودل
 كرب ىد) ن) لوح إب ل (َعَح لبريج ىلع طر ماسو هيلع نا
 ٠ تطدو ىَرز] بص ىلع ر اتلا ترهق )] لوعنو مالسنلا



 فبلنملا انا لاهك ليي ليرحاي تكعف كلفكو ع5 ىلح
 ىنيمذركل اما و بهو ثْيَن هنعاخ نطملا اماو هندإ كنعق

 موم كِي ىح] نو تست َتِقَن رط اقو بطل! دنع يعد
 تن (ايته نع به والي هنما السا بيداب كشاف
 ( 5 هيلع يدا ىاعع قا ل وش واتم ع تل اق ةقيف اخ قع ورق
 نبزح ابوه و توكل ةيعع ىلع قوم عادولا هع
 لرد هنا ين ماسحو . و هْنِلَع هنن إ ىاضدمت] لونصر هذ اكنل تكِمَف
 ظ تحلو ريعبلا لا ت دنتس اك اسس اويحإب لاق
 ينام هلكقح عرق وهو ىلإ د اع هدا ري الدوط ىع
 تح ىأم تو و ايجلعع نم تلّوَد هس) لوسيرت يفا وخل
 مسينم حز ةنماو كا تدع كا م اي ابن تكي عم
 أ تل اننف هنمإ ىعارتول ته ّز لاّعح هسدإ لوسحر اياد
 انعاج ورع سا امههدرو ىاتمم ااه ابيح احا هيبتا

 م الع ) ليزك هعيص و ىّنلا و كمي البوح وم سب لح |
 يصيد ال اذ اكتت ام تن نأ ماما ماع هل ن ئول زل لفملا

 | ةقحاسللا فدع يزعل ل قل ا حرت يل
 هل رو ووو اكوهواتصق لاش هلو كن دحلا | نه در ف
 قيؤتسا نأ ىر هنز اننا ١ ني ماسحو يلع هدأ ىالص
 امن:و اننا مان نب] لتفحلا اودا علا لاق يل ت إب ماق يمال
 م2 لع هددا يليص ةددإ لويصر عا و عوفم وم باح فه
 تدل و كاعد تتحد و ةند لملاو هكم نينا ويالاناسام

 نا تاو مو ساد اس
 توزر لعل وويلع هنن ىاص يدرلا يوت ل( قمح ايبع

 لىنع امحزلا ىم نئعاو نسل (لط تا ىمععوىل ىرعملا ال وه ىف
 ظ تي دحا لح اينع يودلا نجح نم اره كيل د دمسلا تيا جك 1

0 



 1 ةجدلل اجو ا ديما نع ع امر وز 2

 ال١ نو ىلإ انب اوهلطت) اولاغد دوهملا تكالحد ثوعرا

 نأ لودت هذ (5 هد لكك و ههجو ق مهيق ققخ هز نكلا 1

 ١ هتعوض] يتعر ب اطخل ند ل ريعرهيلع جرح | ثيمل اعلا بر

 هنع هس يعد عوماسو هيلع ندا ىانف ىدتلا لخع نم
 العا ال هركّش تكا و همدان نوع اب ليك نط تسعا ام ل وجد
 دع ىرزام |ولاعكررع نم مالكذ] |نعد دوهملا يردك

 دق هيدا ىيلك عالسبلا هيلع تارسع نن] يسوم لكتزد نكت و ١

 . ةمزت لفعو يدومعلا وعد كل كيد ةتعهددإ ىعرومع عج 5

 كلاش نر ىلع لغد ايبورماول امك دوهبلا تروج /

 قسمزتل ىلع ليم اب دوهملا تلاَق ويلع | وقعد اعاق : 20000 ٠

 . يحن اكان ماسو ٍويلع هس) ىاصوسإ لور لاَعو اظتو 72003“
 ام ىلعدا لاليل هحنإ لوسز لاَعَف | ركتم عمست | نعا ماطت ظ 1 2

 بعا لاك ليدل لاقر ع اد لاغف لالد عرم هفع هد) ىصد 3
 ظ تتسع هس ] يفرز لخ لك ماسو هيلع هد) ياض كبي

 ةكوود] ىصدرمس لاَعح دوهملا الوه نئيلطمل رمع اد لاك

 مانعا هد ٍتنزمل (ًجرست ىدورب نإ ول قديوع ىتتعل ينلاو

 لع طا و ماددو يلع هودإ ىاض هند ] لويسير لامك يئئيخا

 ماير نط قنسع لام لوقا اناو كلم نم حره لاق

 نكتو لي كل رام دوهملا تل اَعق هاطع] الهركشؤكا و
 يسنوم] يعتعللي يو قوبدَمَع اخ نع نن) ىدنوم كد

 ١ رس رامبو هيل هدأ نان دن] ليش ل امه اكتسب

 نم دوهملا تّزيعف نم لثكد) تدطع) لولو مرجع اناو

 : |مسو هيلع سنا كاصدصا لوسر لاغذ اتدر] اذه تلاَتثخ

 م كو

 ياه



 ب لب نزع خطو هالو مالا تومبلا نإ نع لل ذاع

 ىلا لاقك كّموح نامل و كتمويح ىسيعو كلكم يح.

 . انو ني يعاالوه نموجح ات ] لد مت ممن نك مامصوو هيلع ةدد] ىاض
 تايب تاهاولاق انا لاق تن 1 داو يدل( تسال

 تا تك سلا اما ويا حب ب

 توما بصصمق ماج و ىذبب تارروملا و الست نإ هس) بع ىل

 اولاف يمرجع مد )ن) تولوعتإ دوهملا رتعم اي لاق و

 نحور نع هيك: عنو لبي ةعلخ هض] نال | ولاخ ماخ ا ولاغ ع

 يال مز] ماصو هيلع هدد) ياص هدد ياحوستإ وسر لاق ١

 ' همم عوف لك اياد اب يد انما نا هتمربج تطعا قمل د

 سمت | و هندأ الإ ولا الد ] ىهتقا تزءلل لل ةرتتملا نم

 - نول | وذ و هددإ لوسر مدا لافت * و هدد) لوسر ] لع نإ

 راج يصوم دوهبلا تلاع مد1فيي سبل و ةمقلا مود

 فكيز نال اولاؤ مانو ميلع هندإ ىانصوتدت ]لوسر لاقكح

 و قماكت جدر او هب اعددا و هماكذالا ةعحر ان ىءاكل هد

 سل و هيلع هننإ ىاض هرد] لومي رز لامك يت كاك
 هتانكَىف لاَمَت هل وق لاق لاذ امواولاق هنم لتححا تّيطع)
 دجساز] مارا نوسلا) نم اليل قيمت يرش ينل) ن اصس
 ١ ”اسلاامسلا با يع ليرحع اح ىلع ىلع يفق الا

 تنل خت قع يواكا ةغح دنع قْرَيملا ةر لس تدوامو :

 ان)قإ نصاب نكوولا) فوك نم ىد ومو نيتوفلا فافنند

 فير نم لما |نوث لعد نزع كدر تيار وانإ ال) هل) ال سل

 تامؤنلا ٍتبؤنكم| نخو دوغ اب تق دص دوهملا تلاقد

 ايلا سلخ لحلو ىعمركلر قع عضوم يركذا الو ىمحا عم

 لكل ولو اكاديع كتل زنم و:ئلع لوما ركع جر عال اهلها د



 ! دي نحال وتس زم هيما وسلام هلا احاول
 ا لوس ىتخإ قلع حجالاو قيوم جس كانلخلا نعد

 كلا نيا مهتخلا نع ككذ ف نحا تب لعباس هيلع هدا

 مانت نيلعةند] ىافح هدأ لونسر لاق لاق ندره ىز ىع

 اسييع ىذنخاو ايِيَع ىسومو اليله ميه اردإ دز َدحل

 يد ىابلخ ىلع يبيح نرذ وال كالحو ٍقزعو لاك م

 هن انةوللصا الو د ال عونص وم بِي لها تعح
 نع كركشتنلا ىستف نن) ةملس نع يسوم يلع هلتفح
 (عةيلع حدا ئاض هيد لوس لاق لاك هندؤ كنع ىن] رد اع

 ىلضوعو بيورلا ق اطعا و مالىت] يصوم ىطع) هنتأن ل

 لك عهتموع تاغ دك > وزال اذتوؤافلاو دونجا اغا اج

 ينيع تلستنمح اك نيدو هيلع هدتأ يانج هفد) لوبمج د

 قير نا لادم ل اتعاون) يود مالننملا هيلع اين ىاع

 هقن ] لوسير عم ندع امقن لاق ىتحت] تحال ول تن اممقل ند)
 لوسترب لق |تثو درب اًيار َن) ماينتو هيلع هندإ ىلابم
 .لاقو (َلَق هوب اد لق لاَعَح | ننلا و دولا [قو ام هدد)
 هنتيدح وعر اجلا لاخ ىلع ماس ميوم ندإ ىنينع كلذ

 يح لكم نسح] هنا قف تست اناهنم | نهال كاتم

 دعا ى(حىارلا] نع رد أه نع ىراعع ىنإ قيقتتت قنَح

 : | مد هس) نز نع انل اعد ٍلخرعع يلع طبه لاقماسو
 فئيسول نسح نويمل3)] ىرييع لوقل و مالسلا ليلع

 يسوون عئاا وجو نينعع يروتنلكه ئنحرككا اود ع .
 عونموم تب دح| قمح لأي لَم نسنعأ (ةلق نئلخ امو 1

 اب ىوردكوب روع تكا هيلا هخنرأ وهو نع دال

 هدد اص قزبلا قع عيدره ى] قع قو سم نعرحا > أش

١ 



 نِيإ نإ لمع نع يرخ] جرم هذ اتي ) ركعوماسو هيلع
 000 اا

 ظ صا ياعع هنا لومسر نع خحال ةنعوطوم قرطلا قه لكد

 نع جرع الا نع هكرع لصح اوس و ةيلع
 5 سا تحوز ق) هند] لوسرت لخد لاق لاق عرب دم ي)

 كعئولا تكل و يش يزليعام لاق ىتبعنن) بعهحاتاو

 ةرعتتح روع و ىارلا ةئدس ا و ةرور اجت كعم ىريِعو

 ١ تقرعلا ليس ماسو هيلع هنت ىاض ىذمل ! لمع اع لاق

 كىله] ىماواه دع لاك مت ةدور امل ] المك هيع ارو نم |

 هرور الإ كدوعلا |ده ىسفتن) بيظن دل تدارااد)

 همييطاحر هيددلا لهل معن ييطت [د) تع اكد لاع هد ببطتق

 لوم دال عونموم كتدح | نه نبييطتملا ٍتِقِنِياومَسح

 يبث اجرا يوحي و هملع همت أ ىاضمهددإ

 سن ابع قي] نع ةالق كل تع جا ملا ذلبل جدع اموكذ ظ

 فقليسرلا لصكممت) نأ مانسو هدلع هدد ] ياض هقدز لومسر لاق

 وكس ىاعرزد نم كلم كيد اهلا مب أك يب لا ىلع

 ماسي ويل) هدأ ىحدأخ عالسلا ىلع د درو هيلع تءاسقراول نما

 دعمتإلو نموقدل كالو قّرعو هلع معد ماك ىيد و ينم كيلع

 0 را سس نزل سقا

 نعم امنع ٍت) نعر ايد تا درع ع هحالس وهنكاوم ا

 هني اق ىلكت قديم ماننج و ييلع هعحا ىاص هدإ لوسرل ناكل

 ]ل ر ىعيس ن اكو هةيصخ فلع همك د ةَنَصَح نم هلعل و هَنَصَك نم

 هد نكمل نت اكو ى] قنمعلا] ] ح ىصتت 0اهق هل تت اكدراقمنتل

 فضعلا أح ىمشن نم اجب جو وم عرز هل نت اكو ميل يمس

 ىامكزفلا ىمسل نعم هل ن اكو جببلا يبا تاسع اكو



 ىع«ورإ نسرقمل ن اكد زكولا يمس ىَمْسن] فسوق هلناكو

 , كل د يمل جلعت ىلا اكد عادلا ىنمدعل حرمت هل ن اكو بكسلا

 "قا نول] ىعضت ةارم هل تن اكو اويمعلا ىمس هقاج مل تن اكو
 يع عومد و عانت دعا نه قوشحل ا ىبس قصارعم هل ناكو

 . فكل) لمع ى) نع هل روفعتهر انعملكت دانرم
 يلع اتق (هخ لاق ةيدعمل نت اكو ب وظتع ق) فع يماسلا

 حاوزا هجيراو لاعد جاوز] ةيدر) ةعضسد نمهداصا يحوي
 لاق دوس رارعو َةَرَمَه ديه د ىلوا هرتش ع دق افح :

 لاق نضام ل لااتقر اكل ماس و هملع هنجا ياض ىذملا ماكع
 2 ]ر ارخ قيس كدح لشد نم هدا عوج) باهي )ل تب
 امنإلا نءالو ىريخ ىده لشد نم فدد ملو يالا مدكري م
 دوعهملا نم لحرل كلحع ْتكَدَح و ىبكوت نإ ىمك ونا كوتع

 .لاّمح يىرهط بؤبو يد مهجن اكق | لع هببكعا تنكو
 سوفحك ابار وفمت ليي لع ماسحو هيلع هحن] ىلض ىذبلا هل
 هتك ردو هملع هدد ىانصىينلا تاكوالل لاك تانالل صْئسحا
 هعودم نانلا ىف انك لجرلا بام ك) هي سِح كرت از اك ةحاحو
 همع) تأ هيلااهو ارز ىلإ بحاص هيلا عتخ | داق هارب

  يىاصدن] لوسر نضتك ماك : و هلع هددإ ىأنض ىذ] لوس د

 ت اهئنلا نإ مادملا يال ساكرإب ز ام مسو هيلع دز
 ىاصض) ل ويصر ىاع هتماعر ع ءرجق تراسصف اهييك يدوف

 هد (ح هعتماو هىدإ نول عوتموم ب د | لود ماسح هيلع هند
 باب هب! هتسالا و ماطسالا يعدملا كل دمضرد
 (السملا ويقع ليغعنإ) نسابع تإ تع وملاإ فطق لاسر)
 لعو رع هدد) نإ (َعق قطوت ميقح و هيلع ند] ىاصىعلا نا

 تدعحا دع هلكات) فطقلا | لعن كيلا ىَضعدَو مالسنلا يرقد

 ا



© 

 |, لدرع:ن ) ىشإ نع ىنرهرلا ىنعدمل لصا ال لطاب عوتموم

 هيبسرع نم ىظعح ماس و هيلع هندإ] ىلض ةيدإ لوس ىز

 تاطعلإ) لعن ليلا ىلسرا ومالسلا طرح طر نا لاعذ
 علال ع وصور خا د دج امس دايز تالا عع

 :ةنيبعس تأ نع نذ وم لق هن انسلودعو ءارذت ميا :

 يميل ع وهد] ىلص هند [ لومسر ليقد لاك ةعيفس هيدا نع

 ٠:01 4 اراعم قتح(ستلا لزح عا د ةزرهثتبن توم نا لبق
 نلعمك]ا لها لل نجح ووووع دال عومم وم ان لحأ ده

 (هةبلع هسا ىاصقن اف ورك تيار كلما الو
 تيتان ع أ و هنتإ لفع نتن ]رت اه نع هدم ننإ تنقذ و نع

 ىبلا لاك ةدوسعلا ىحإ قنا عملا ها ممداح خل تلزن امال

 00 ايدل ويلا قولا علما نير يج ةزجخل اان

 هالصلا ىر اينال انب ماسو هيلع هيح] ىاضوةيتإ لوستررماف
 لويددر نيوسم ىلا ن امدإل) و توري اهملا عتتح اه وععاح

 1511 لوصمَ نت الان انفك ماندو ةيلع ةقحا ىاض هيد)

 تكنو بولقلا اهيبم تح و ةدطغ .طمترو هيلع ىكت | دةدد)

 حاول اى رك تنك ىد ي) نساتلا اهي] لاق م توبعلا اهيم
0 

 ىقك] توعدو ةيعو (َدقظا د هن) ى الايسر تر)

 ىأ اع هددإ كأزبق ةسيمفل ةظعوملا و ةمكهان كر

 دعع») اذ] يدماسملا ص أعم لاقق ةنما) نعابش يراحام

 يئضهنئنلفرع م طا

 مايه نكن انح فح) وبلا حد ماحدا لعد انو لحز هيلارع

 0 ل ياا اف نم انيبهاسلل] ناعم ةئلاكلا



 اىع اعف هل لاتيد ريك خم نيئاسملا نيب نم م (َهك دعا ت
 يلع هما ىامح يمل | يقر تحي ىكو ىع نيعاسلملا اطقم
  ةمومل ةوم انت دعت ان للا إل ول يماو كل كل قول امك ىاسو
 "شثجَو للعم تكل عم ىتد ىاع عوئذا ؟نل اب ةنتكاف يدرعحا
 كح ان يىقان تر اح قاردإلا ف انكو يبلع ىدا ع اماك
 تعوذ كلم لمنال لعم تودد دةةقاتلا نع تلو
 تررا ما ! نع ناك) ىنرا الف يم اه تع بنمؤلا

 هنكح [ هع اب ماس و هيلع هددا ىامم يملا ل اَعقتعكاتلا برم

 هيلع هننإ ىلص نودإ لومصر لكي مدي نإ هندا لالخ كدبعا

 قتاوىْزط اذ لكم ل) قلط | لال اب اهزمل اد ماسو هيلع
 - اينضعلاب كل نصت امو مطاخ تلاقف قوشملا ييضصقلاب

 طاق ا ل امك هارزع مول ال د ع مود !لوه هسدل وقول

 م ىدبلع هنا ىانحمض] لوسر نإ قول) هند امنع ىككفع) ام

 هسعل ىح فحانضملا ىط واش نلا] قر ايتو مويلل عدود

 انجيعلن ] نيبكعل تعطت (5نل) ! > ىم و لاثت اب ىط اق تل اَتع
 "تدون معقل لَكَف اذ ] ماعد هيلع هدأ ىاض هدن) لومفحر نم
 نقيعل هت اع ند ال و امم قمَتَْعِدَح لعرلا | كف ك) نام وحن
 ' ىعسملا لال لك ىو ماسو يلع هندإ ىان رت] لومسر عم
 ىيىامهمو هيلع هند أ ىاض هدد ] لومستريل] بتمصعلا مكدو

 ةطائع لل بيضَعلا ىلا و هيلع هسسإىاضنخإ لوضر عق قو .
 نتعاه همس اع انال أَقذ اماق كر لا رع ورام اونا ظن اماَح
 هدام هدد) لومودز نم ىكفؤوذالو انم ىَقَمَق اذ كاذب تيب
 ١ اي)ةضع) ماسنو هيلع هدد ىلبم ىترلا ره لاَمَح ماتم و هيلع
 .اهلاعاقمو اكن اوم لهو وع هدد) فرع قفف اب تاوزك

 انا هه ائع اب ل اغَع هتع أ ىر بلاط ىز نب ] ىلع لاَقق



 7 بيت ال مامسو تلي هو فش واتا فاهم ا
 ىطبو يرهلت |نوق ماسو هيلع فا ىاص هنعإ لوسر ترث نذ

 سألوسر نم بضتعمت الو وب ام ىنلحا و كلين ىمنهتقا

 ىاعإب ماسو بلع هسا ىاص يلا لذ ماسو هيلع ىذا ىاض

 فسح ووش عاشو كيدج اول قف ذيع اعلا :ةيونع لل يع ف هعلا

 بلع ىلص ءننإ] لقمر طر اتاماعد سلا ةس اقع انال اعح

 هنلج.) ئهزع كا فوض ر نم ىطاتتلا اكانع مخ طناف ماشا
 ريع هنتكا] مانع ةيلرع طع تاما” اضن ننس تح
 لكما ىلص ىدنلا لاَعَم ماقملا اذه امك ا يضل يجيع

 قمح! هنوشارانمل كك امز اند تكمن تع اعطاك ام زياد

 همت ] ىلع هدطت نع فيثتكو يظن فقع س احاثا و يدقت يم

 ةنضماكع ىود اول اق و الاي تومامتملا عاصو مانجت و ةيقع

 ,متاكعو احد اما ماصو و هيلع هننإ ىلض ويت ] لونص د ن طم اجر اض

 ' هذ اكياسو هيلع هدد ىاض ىد] لوسر نطح قعايي ا

 ضوه و هنطد لقد هيلع بكا نإ همطح ىط قش مل ىط ايلا

 ىلل] خو لكم ىفمعت ن) هنعفل بيطت نمو ىدل و ىن) ل] ىف
 صل اذ [وععد نإ ام)_و تت نإ ام) مانو هيلع هحد ] ىلض

 ىبلال ىو ةمفلا ىف يع هساوغيد ن) اهر كمع ةوعع قو

 :ةنكلو فيقرر كا رطمي نادار) نع دد و هيلع هددإ ىاض
 قب اما وليحا |ولع# توماسلا ماع مع دخلا )| له كارطتيلف

 لمو ىلعلا ةتاحر ىلا تلت كابوط قى ايوطت ول وددو هتيبع ٠
 ه) لوسر نحر ماسنو هيلع هعنا ىاص هنا لوسد َةَمَف

 00 ةْيد [ع هتصرم ن اكو وموز نم ماتنصو هيلع هندإ ياض

 ترث ال مود فلو ماثيو هيلع ةند] يانج ناكو نسداتلا هدوعت

 اتزاف هضرم لحد 0 را همر يت



 هدا لوس دب ليقع مالسلا لاَقخ ب الان ىكوأم لاط فزاق
 ىلصوإ ل وبحر عمضك هدد] كرعرت تالدحلا ةتاكرد و هددأ تةيجرو

 كوسصر نا لاط اج نط (د تل (َمو لاطد توص ىءاسو هدلع هدد)

  ةاها ىح اهمف ال هيدا و لاك عضلا رغبت ] اماك لوتتللا
 .*[ملان ماكو عِحَّرف منتجو ةيلع هيدا ىانص ةدنإ كونتر اكل وزو

 هون ةالعملا ةدئتأ جيعر وو هيدإ لونسضرت لملع عانسلا ىرد انو

 لاق لاين ت ونص ماس و هيلع هيدإ ىانض ةيد] لومسر جيقتك نن)
 توكشسم لاس و هيلع ىنإ ىلب هخسإ لوسر نإ ل الد اب لعد
 ةيسار م يلع لب وجر ّيسساتلاب ىاصتركب بارع هس

 '(ضطءاي مذ او ىاعر عاطتختإ و هدا هاتوعاب لوول وهد ظ

 دل لومسر نم لممتخ] / ىت ىل وز ) و ىت) ى نقتل يئتبل
 نإ الإ ركأن) اب لاقت عوملا | لعد ماضو هيلع هد) ىلبخ
 - ملعخك نم انتان ىلضت نز كرما ماقد و هيلع هند) ىكضص ةدح)

 ولخ ىكلر طن اءاق اَعدخر الهر ن اكو هتع هدنإ يددرك ىز

 رجز] لف امن م مان و هيلع هددإ ىاصدختإ] لويسر نم نامل
 هحد ) لوسر عممعتق [ىنلا اد ثوماسملا عاص و هيلع ايشَسِعَم

 !وااعذ جوملا عله ام لاحت نسانلا مك مامست و هيلع هدد)

 ت0 اص ىول] ىع لف هدد) لومجيرد وم
 دسم ىلإ جرجحف امزلخ اكن اذ سايملا و ابلع ماسو هدقع
 مل عللا وهحوب لجخ) 2 قنجرفَم نيتئكز ىساتل ان ىلص
 الو هد] اجر ف مَن ) هدا ماعد ويست ) ييلستمللا ريكتعم اي لاقق

 لوز | نود اس ىل) ىزر اغم اف يوقد نم هقعاط طّغخو

 مج نام اماغابب ىلا مايز ىم قرح او ةوحالا مانا نم مرت



 تلا قسرا تكاصتسا سصوم ان هر ليحل

 قفكراو ةروبم قسح )ل نفق لي ىيفعم و ىيبح ىلإ طيف نا

 ىلإ هيتس نابلان ىق وذ تولا كلم طبق ههدر طرك يو هد

 .ةتاسرلا ن دعمو ةويرلا بني لها: مكلع مالمسلا لاق مح
 لكل) ىيِحا ىرط اخل هشيداعتل اعك لهر) ةطاللا ىلتتو

 مناة وو هه) سمعا كاأذم فييجلا كي[ طاع ١

 . هساتلا ىد انه هيمتعتت لوقتفتم مويل) ماس هيلع هيدا ىابص .

 | طاق تلاد لحرلا ىيبحعز ىطافان هعتس اع تلاقك

 ىاويلع ىلبح هيكل لوس تلح تدحاب الافعى لا

 ع(السلا ل اعف ةّحلاكلا اعر متةمسنعند لومشتم مونلا
 لخرولانم لا نافع طا ةطاثلا فلقد و ةونملا تلب لعاب

 و هيلع هينإ يلم ةدد) لور عمتتف لوهنلز نم دب الق

 لوسر اد تل اَمَد ن ايل ان نم ىرط (ة اب ل اهم توملا ىلع نوص

 ةرعم اًسجاح ٍلوحدل) ى ن د اسيد ت ايل انالخر نإ ةيدأ

 ةسح هنن ر وردد ل انؤص هّمل اكل يق ىد انك ىرع) لقد

 هعلع هددأ ىلمح ىذملا اهل ل و ىضد اره نم تادعتراو
 فض) نزلا مداه ]لمح نايل اب ىم تر قث) ىرط (5 اي ماس و

 دالق الاب م وعو جاوز الا ل موم ١ ده تاعايخل فروعو

 - لك]ن وما لزم ![نود ويفعل ارم اعورو ىلأ برا ده

 هتالوىدر ىلع نقولا كتم قله قو نوللا للم ان ةددإ كيحرت
 ميَدِلَع هدد) ىاص هنن] لوصر ل اَعَم ماسو هيلع هدد) ىلص
 ا اضصداق مارب از ىنيِح نوملا ىلماب

 00 انا كيلع لحدا إل ن) لحو زرع هدودا رم و ايدد
 فر ىلإ تححر الا و تن زإ تاك كت ذانالا 1ك ور ضف
 نيب توما كلم اي ماسنو هيلع هيدإ ىاضونت] ل ويسر لاقف



 ظ الل نور امهدلا ف ننَملَخ لاك ليارعح يبيح نملَخ نإ ا

 كنع لوعك ليربعهات) دل عشان اا لمح هت وزع 3

 0 و هيلع هدتإ ىلعح هود ! لوسر ل (َعح ةدددار

 ١ ركوا لاق هسا ننع ى اع تْزَسِيَف اس نل) نح لمحرلا) !ذه
 ةكم الم لاو تكف لو (رسلا باودا تكَرن قل هدكأ بيع

 كك نوم ناحيرلا ودل اب (ةوعص (قوعص اوم اق قد
 ف”الغ لب رع اب ترشدق نرك) ىاذ ىهول لافقق راي

 ترزوملا قف اهر اهيا و كنق فق َنَنَكل باون١ نا كرثتسا
 طور موزول تندزت ىف اهروع و تل دت قو اهر اهيا و

 تالاف لبرم اد ةرشدك لينال تر ههول لاغح نرصد
 ١ ليحل ىو محول لاق همجلا َفعفسم لوا و غاش لول

 2 لاق ىلا رع ييبحاأي لب مح لاق لدرعحاي تيشيك

 ماوبجلم ىووج نم تازذلا ارذل نم يهود ىنعنع كلاسا

 ىع دل ت اق هنا بييح ان رشد | لاق يلوذ نع ناضمر

 7 ىحممالا و ابرنال) عبط ىلع همن تهرعىك لوعك لعو

 ترا ىنتحت ب اطنالا ل اق ليعخ اي كتم او تا اهللخذت

 0” اال ل123 يوتا احول هناا تول اكلماو

 -- ىاصد ىمو لككقكت قو كلسنعل نت تضمق تنااذ)
 ظ لعاتاضو ويلع هد) ىلمص ىذرلا ل عم رجعَلا له لب نمو
  كىملع يصد ىدانع تلو نإ ىلسعاك لستعلا اما
 ش قى ويقكع ىلسع نم محرك مدا اذ اد اماكن ات ل جيح ءانا

 : أه يدها نم طوتع ىبت اب لب رجيحو د لج باخ ةتالث نم

 ظ ل وسلا ف ق وعضو يت رمسلا ىلع نتوْمعثم وز د) اد

 ْ نم لح دع ىر ىلع ىلصت نم لو] ب اف ىع اوعرخ ١و 1

 000 ةكمللا م ليقارسا|ع ليام جليم ع هتترع قوم

 ةريج



 هع دال هوحماو جا تسال انهم لربما

 طاب أمل لاَهَد كالا امم فارعلا مولا جرط اخ تل اهم دحا
 ىلع دري نم ىفسأ ان و ضوخل لمع ةقفلا مون ىيفلت

 تل اق ىددز لوسر ات لكقلا تاع تلاق ىم) نم قموكل

 ىكلا ملن اختلاق يمال خش انا و تامل دنع ىرخلت

 تراكد نإ انا و طاملا لدع يزريعقت لاف هننإ لويسراي
 ' ومسر در ىحنح لاعف توكل نب وقاداتلاتنصلا

 1 ىلا ىلإ ك]عورلل ملي اعاق مانجو هيلع هدد ) ياض هيدل
 يرسندلا حورلا ملي اماق ةو] ماندو هيلع هند) ياض ىتيلا لا
 ميطاخ نت اَعَد هآيرك] و ماس و هيلع س] ىاص ىّدحلا ىد ان
 ىيلا لاك راب ديلا اماغ هاَنن) اي كركل كك
 هت وأ ) هرارم لسصإ لتردع اي مانست و هيلع ةيد] ىلض
 مص دلع هندإ ىاضونخ] لوصر نع نهعو لجرجعو وو
 اب كاوطنلا توه رك ماندو هيلع هدد] ىاض هدد ] لوسر لاعك

 وطتت نأ هسستدذ ىرطت نم و ىىيبحاي لدرعح ل اَعَك لدرجم

 محا اص مودا لومخرت نصَتَحَم تولا ةفاوكف حلات تذاا ىاقكألا

 كلج | خذ تاكد نعكو امرععرب م : دلما هلع لطم هاون
 00 نيل هوم مم عدرسلا ىاع ل لحود

 قوق نم ترلإ هيلع ىلعم نم ل واو هذع س اَنل) عرج و

 لضارست] مت لباكوم م ليغ م نحح لفت و ىلا عت هتددرع

 انععكقول هذع هود ]|ىضر ىاع لاق ارهز ارح ةكالملا ْ

 ىنع اهذ او انهمننق نموه رضزد مل د ةمرض نىوسلا يف
 هيلكررإ اتم مامون ىاع [ولّضو هلإ ماهر | ولقد) لود ؤهد
 نا ىاض هفنأ لوضر انؤم) ارك (ةوفنم انك العدم ماسو



 1 و لب رعج و يركتت انوكخ

 لوسر ىلع فعا انع مّلعتام ليوع ةالاصت مامساو هيلع
  كلاطىإ تا ىاعرتعلا لهد و ماسو هيلع هدن] يابم هدا
 تقعكفدو : هيدا ىدعز فذ قردلا رك ىو نم اقع سالو

 تام ىساتلا قىيزذتأ امأك ماتت و هيلع هيدا ىاض ةدد] لوسير

 هسا لومحر ىلع بارخلا ا وُمَح ن) ماستسإا تن اط تدك جرظاق

 يان ةددأ لومسرل رو قدم نق ن اكام ] مادو هيلع هيد) ىاض

 / ةئيط اق اب ىلب لاق ريك ماعم ن اكام) هيحر مادو هيلع هيدا
 1 "لدن و ىات تلمق هل درع اللى نلل لهو زغ هددإومإ نطو

 لزمح ن اكو ليرعيح انع مطقت) نالل هانا اي لّوعَد ىهو

 (ةاك لاح عوضوم تب دع ] نود اعنتلا ىف ىجولااب أَيِشت اب
 | لا از م مومو نعدصا 6

 نيد داىملادإل و لوسرل اد قيلب ال يذل 0 الا
 ناو نق نع هيلع ةالعملا قف سكان مز

 1 بصل هاو ماو

 سل نع وفعلا حوللا نع عفقرلا نع لبق اودع ) نع لد ادم

 رمح نا و عيقرلا_حتع ن) طوحدل !حوللا تنترهط) هذ إ كاعد

 ورخ ناو لباكمن لف ارسإ متع ن) و لق ارسال عقول

 : كمؤع ىلعص نم نا |١ لي لبيرعرمتع نأ و لحرعح لب اىمم

 يعد :نزلص نعل) هيلع تيلص وم هب ام ةليللا د موملا ف

 < 82 تدح | نه نانلا نعم ههتعن ن] اه رس ل ةعاح ىلا

 تيتان مانقتو هيلع هيدإ يانك نذإ لومصر تع د ل ىلا (ذ

 ىثثل نع ماعم كف) نع هيلع ىاصت نب هالصل هع (متركذ

  ىاصنحم و هيلع هدذ١ ياض هيخإ لوين ر لاق ل (ق دره ١

 نعمس) لكو اين اث ىاع ىلص نمو ىو رس ىف ليت ىلع

 د



 يفور. يس: 7 ف نو“

 ا ا انف اوراس سو هسا ملا
 تبيان :الو هل لصا ال عويضوم ت نح ]له اعدعس وز

 نست ] نع نم 31 نع زن نع اميه هرعق ف هتدلر) قفح 25
 ىب نعام معو هيلع هند) ىلض هند [ لودر لك لاق كل ام ن١
 ةحور هيلإ درد ىع اموت ىفدرإ الا هرمي تكهك وع
 ىن) لياصف بانو ال عوض وع لطان تي لح له
 مي قالخال موك تصفق لق تع هندأ ىو فد ىصلا رك

 د1 ىضرركت ىال ا وعض ةدمنل ان ىيتتملا) كوع نب

 ىلعل تفتح وام َةَنَصَف ارلا ةّضراعم ليضق نمر و لئاضف

 لدسلا لم اذ و1طشل ىلع تقدزعلا ىلك و مالسلا هيلع

 صو ةر افّدس ) نم ىبيئصلا ميكصلا لو اتمعل ان ناننع
 قرع اجوكت ى. اب ىلخي كاحذ هسا نأ يي لوالا كربدخلا

 ٌثتءوحام اذ ةئئباعو زبره ى) هرداعو «بّسمنا نع هيف
 يتلا 1 خرانق نع لوالا قدرطلا فرط هلت هلق ىشا
 10 ردد و هيلع قردإ ىاض ةددأ 0 لام

 وهيلع هصا ىلص ىدلاوطتق هررغد ركن اون كعز
 (2) كر نئالب لاق كرشدا الازكم ام) إي لام هعبحو ىلا
 ةعاع ههقعىلا مرح تحرر دلل ىلختت كامذ هنا نإ لاك ىنلد
 لاثَو) نع ديمعةعو املا ئدوطلا هدم (غ كك ىلحصد و
 ىلع ىد) تاركت ىال و هيلع نندأ ىاض ندا لوصر 3

 ب 20ل انل) فدرطل قنص اعدك ىلكو هم اع قبالكات

 هيلع هدإ] ىلصض ةيدإ لوينتر لاف لاق ىنمه) نع ةراتق نع
 امولاخ كال هدا نا وصرت كرثش) الل نكت ىب ال مانقتو
 خ) لحو قع هسا ن) لاق هص) لوس رد رمكالا هسد) تاوثعر
 ؟كحامزو ةصاخ ىك و قاع سد انكل اب ةيزغلا عد ناك



 بام ي

 © ىاقن و هماع

 وسب نسج نع لوالا) ىبرطلا ىرط ةعكرأإ هلق رد 1

 ا و هيلع هند) ىلض هند) لوبستد لاق لاق ود اخ نع
 رأي موعلا فضحت هل ل امكربكألا ناوضرلا دل كاطعت
 والا هددأ ىلخي لاةركألا ن]اوسصرل] امو هدد)

 تح ز دخن نعو ةدماخزك ىال ىلعتو ةماع ئئئمول)
 عقلي ىلا فن انكلاق هننز] لدغ نع رن اع ىعر كَتلا)
 فب أ مكس د لح د فصلا خل 01

 و هيلع هدنإ ىلص ىكرلا بكذل اك مالقا ى ىإ ىلا

 دلل لاق بادى كم كو من احاعركم انإ اد ممع 6
 لكلا نإ وضرلا هدد) قاطعا رك ان) ان ماس و هيلع هيدا ىلض
 هىد) ىلا ل اغح ركألز ناوضزلا امو وعلا ىصول ُكاَمَح
 «دكعملا قم عض نع يالا قدوطلا ةنفم اخ ؟ئَنموللا هد انعل
 ناجي ص] نإ ماسو بلع هسا ىامم ىلا لاق لاقرب اف نع

 -ككلاثلا) ىدرطلا ةدع احرط ىب ال ىاككتو نماع نحد ال

 هيلِعدل ىلصونت] لويفدر لاق رد اع تع ردؤملا تن ديم نع
 صارم ىال ياتو هعاع ىشئمال ىلا هدنأ نإ ماس و

 لرصىملا لاق لاق راج نعربجلا ىل نع ميارلا فدرطلا

 ٍإ اس ىابلاق كريشنلا الا ركب ىإ اجرك ىال ماسنو هيلع هدا :
 . ةهص اح لك و ةم اع فدالئات ىلخن هسإ نا لاق هنأ لويبدر

 قفعلاع ىللا كنعتن]ق يي اعايتاحركط ىإ تادعاعاو

 هدحأ ىانح أ ل ويسر موق ال لاق سره ى) نع عدعحالل

 يل ا دلل نم و هيلع

 كابو هنا موب تيا كب ومو حادا لاف ا

 صاح ١
 تل 107 سرس ا / ْ

 . 3 ١
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 دز

 تا ماض نع اهنع هسا ىعر ةئيماع تب دحام | وةصاخ

 هدأ لور نإ اهمع هندإ ير ةييسِئاع قع قولا نع هورع
 . مدا ناوصري كرشتدإ الا ركن كال لاق ماعدو ةيلع هنا ىاض
 " اعسد انلل يان هندز نإ لاك همنإ لونصر اي ىلت لاقزجكالت
 حو ةؤرط جنح ال َتلكل | لمح هدعاع ف ىاكت و
 نعوورع هدحن] ىدكر نإ لمح قاتلا توم لطان
 انئلص لاق ناملا قد هعمل لع نع قمكرلا فدع قل بيسلا

 7 اص لدتا اماح ىجعلا ماعصو هيلع ةيد] ىكص هدد ) لوفستز
 ىلع امعاَق ماغع حز هبجت وكت ا ودا فن دنفلا قبإ لاق
 ةيسلاوخا حشا علع 0ى) انت ديصل قدا لاَعَح هدم قف

 تسوس سقم سا كدب دت

 ه-نمدمت فتامي انز اذ اذ نىسلا بان لا كرو غدومطلا

 اول بهذ نم سس لود انا اذ افاتعتل ام كاد و لج د
 كيرل] نم نيل] و فميتنلا ىف ىلع أ و ىيللا نه ىممنأام
 لودر ليست هقد] إل) هل الل هيلع توتكم صتح) لح لوم هيلع
 لت ىو وح لجتملا لح ام فب ىصلاركب اودأ هند)
 ىلع لونا ى د مرو وتمولا تعيس | عتةالصلل ناصف

 3 الص ىن رمق كوال) ةعكرلا عكار تن ا و ككعت اك ىس يدلل
 انز ان مادو هيلع ىن] ىابم يتلا ل مد ةقت) لوبد اي كفن

 يووم تعطل + ىكايصو ىلا تارتَسح ] رط ش
 لهارسا عوكرلا تول قع ىركر كممم] يذلا لب اكبم
 يا سنا نعو هل لمص] الو مد ال عوتصوم ب دعا نع
 علا ةالص ووىيلع هحتإ ىتص هيد ] لويسر اع ىلص لاَ
 يديم نخ ها اننطتجم لما ةمز و2 هعمل نا



 ع عمير لاف هنسلر مكرم مم لحعو

 كرطتم زور هيتبكر ىلع ىجحرو هع ون يلع لبك لرد ماس
 ل ' نانل) فصلا ىلإ رد هن (مح] لعفتي كوالا فضل] ىلا
 !نن] ىلع ىكنن) ىر) ال لام ل اعد العر الجد لقعدت تلاضلا
 00 وا دروب ويحتمل اهات هاجم باج نال

 . رحامملا قانعاطتخ لاتامم ىلعاب يم نر) ل اقف همأ
 | لا نوير احباط ناو د دمخ م رتلاو قاخنإ اهيل

 (و ىريبحأي فيسات تر امه رهط ىاع قا تلكمتد لاَكك
 ئ اع ا. ىارو نم فتي ىذاهي | د 1و ده) بكر طف هْضح
 قلك [م ىزد انه د ّىم لطمت 59 توذل (5 تعذلا قيقبعل
 كد ئيكوع اع هدد وح لد ىنملا تلح اف لب قوم هيلعو
 - هأو تره ظن ىفكىاع ضْيِحال اذامامللا لا تامداو

 1 ولن ىفمل ا و لطسلا عصو ند اكنرد)
 تل نلغقو هر نص ىلإ يكف ةههعحُ و ةيلع هيدل
 ظ 0 زر ازد ةنم0 ون لطنسلا هل الذم الأ قاع هينيع
 ىرزو لدرمنع ّه الصلل يابه ىذل او ىلعالا ىدورزولا) نم
 لسفارسد] لاو ام عزيب لع نستقك ىَنل) د لف اعبم لك نعم

 كره ىلع الحا تعش وذزم نعم هايج كميه جلو اقلاع ضحك ٠
 6 : وصوم لت لحا ذه ًامندلا قرح كت ويح ةئكك الهو هسا و

 ام ند] ىشنإ نع يرمزلا نع كالا تب ى منال ]
 كلوستر نم ىتليل حت اكتلاَق (هبع هحد) ىّصر ةقتد اع نع

 . تلق ضارئل) هانا و ىّص اما مانسو هيلع هند ] ىانق هند)
 قاع اياب لاق ليقع كيعز ور ) مرك[ك سلا دل لوسر اب
 .هسلزإ ليرع ق_كث لع لاق ةليصوت ىبإ نع ىذت ىق تكلف
 ىبي نم فذ لصلار كت ىلإ حورر انعا١ 0 الا فلَحام كادت



 لينا وبكل نماصو ام وهل نمامي اود لمحو شرفلا
 يلا ميم اهربتم امم امضمي ةر د نم ةنكل نق ومعك هل
 ريلستال ن) همعتعل ىلع ىلإ كاَفَد هسل نا و انغبلا ةمضقلل و
 هى ورد ] نم ارك نيم ناو ةيجدس تع هلايسال و هتيسع
 ال و قف لنحو ىاسين] الو ترعحئ اىدعص ىل توك الن
 كتي مداي هس اعاد لود إل) يادمت نم ىذما ىلع جدرلع
 هؤلردع و (نؤد قدالرد هدف الت لععو ٍلباكمو لب رمح
 تيضر اع ميدحر هلك الماك كافن هددإ لاق ىنرعلا تل
 انهو لد امو ليردعمل عتاب نأ | يدع كوي 8 ىعاآلع يددعل
 ريل ندرعحلا نتوتكتددي يءظايتتنلا نم َنَحِذ اط و امدعلا نكت
 سا يضر متين اع كاك هم تنسلو ىدم ىسلق | ذه لتفت
 قت اعاب كيسح( ل اقَك هيلع يرام و هذ) كيَمَف اهنع
 تام ا رتن] دار] نم هيإن نإ ام هند اوح قم ان تمل قمم
 كتدفاز | نه تتلح إل بييطتل لاق ةّضد اع اي كم | مدعلك
 كن اكن لاق ةقناع نع سابع ندإ نع يرهرلا نعد
 كسر إم تلف ماعجو هيلع هودإ ىانض هدد] لوميدر نم قلل

 تع مالسلل هيبلع لبربع ى راح| لاتعد ىتين ىل نع تدع
 . تمراب ىإ عود راتعا حاورالل فلخ أك هنا لع ورع هل
 ةيكلر ىازن لف يلسرلا و يِيِتلا دقت عاورالا) قب
 :ةَدوَك اي نم لمد ةدكل ىف هل لمحو نتاويحل نم هوام لمحو
 | كو افت هسا ن) و بطرلا ىلولز) نمر عصاانغم هيكامض
 توك الن ) تتح ى] و ةبسع هدليسالل و ةيجسن هملك اللا
 ٍفرصلا رك اود] الر يووذ نم ةميلع الو كرعجح ف ميكع ل
 هدكالج عوعو لد اكيبو لب مح ليد ىاع لإ انف هفع هعدأ ىئحر



 ا ه] ول نوكعو ًانقني ةرر نع ةيارن لهو زرع هدا لل

 تالا لوز و لب اعبم و لدرح هل علب نا ! رش كيبال ىعاحو
 نيف نم قرط د تاطاشنلا نم ةنتس و ضر لا لهاد
 سلق ا نه ى) نم ىنتجولا ياع هق اتتم لحادرعحلا نوو اب
 ىرديال طلت لعد عونصوم بن لح | لمه هته تسل و حم

 حل نع ديمون ع عدارلا ِتدغعلا هل لما ال د عب الق ل وجد ام
 0 ل كلبك هودي وصلا دكا ىذا اجر وعب نا
 نكت اويإ رد ماق لاق كعح ال ى) اهنا عزو ينس كح

 هنا يانصىنلا ىلع لي مع طتقم يدوهتل انابو اهت امصصار
 عالسلا م1 | رود ىلعال] ىاعلا نأ نجع اذ لاق و مانت ةيقعأ
 ىريحا ىنا مك مال لاق يتلا ىدوهيلل لق لك لومتو
 ' ا/) عمود الل ىئنلهر (ل) نقدنعراحا لق لعد ز ع هل ن)
 ٌتدكلاف رك ان .ىح هختع نتنلالعإلا ال و هم ود ى لاك
 قرط قدري 2) ضاق عيطح اق عاد و هدلع هددإ يلم ىدتل)
 لوسر لبنك 1و هيد] الز ىل) 0 ن ] ىعمست ] لاق و [مسلا) ىلإ
 ىنلإ] اند احاللوكم ىال تددز] ام قلم ككمد ىذلا و هددل
 يكانكر انلا كغ هس) راح ابنه اًيدعع ماسنو هيلع هندإ ىابم
 1 ا يا

 ى) نب نمحرلا قيع نع سبم اذهل تن قحللا هل لما
 هحارإ لاو ووميلع هسسأ ىلاص ىمنلا نعبر اعئلولا نع

 ١ عاما ضيب هترك اي نم ةرك فيبلع ىلع ىمهاردال قع

 ناك بام تالز ةدرل ةتعلل ويعرلا خابر ايد خخ ةر لولام
 قرع هددإ 4) وطني نان اهمم من د ]ةيحل كل ركم اون) فانتنحا
 ل ما نيم اسوا يم نَخ)لاح دك
 00 ىع ىرهرلا نعرمحا هك رط تضل نحو قتصلا

00 

 ذا -"

 تا
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 ىلعأ ف هّنع كام هدد قىجر 53 لصلا ىم الحد ] كات
 جابر امقر دخت ةر لهل ان اقخل حم اضيف هتوف اب نم همك كييلع
 2 ىد لحو رع هدد ا ىلا نط ان عل 5) ةعقدزإ هدقلل ةمعرل)
 تكرالثل هل لص)ال عوتم وم لطاب تت لح ] ده ببطخل لاع
 ههنا ىو يخولا نع قعد مع نت ] نع معمم نع سداشلا
 وهو هسكتط هيلع و لدع ىلع طبق لاك ماننت و هيلع هيد)
 لاغ ىَرلا | نه لكم ىى) تلزناع لبريج اي تلعك اهي للقم
 ىكي ىإ ليصكامسلا ىقلكنان) ةطالملا ها كاغت هض) نا

  عباسلا كب لكل. يىصوريع عوضوم اي لح ! لمه ضرالا
 وع همنأ ىاصمخ) كلوش لاف لاق_رمح ىا نع عق ات نع

 تدلع ةنح ىاع لحو رع هس) لبق ١ ىِذ وصلا نكي كل دل وامل
 ىبدولول) قه ىبنمالا لل ليال كالعو قدعول انعم
 توفل حالو هل لرص) الل عويص وم لطظان تب لح !نضركم اد)
 سابخ نإ هددا لمع نع ةنخافخ ف نماكلا تدخل
 فر ىلع ىلإ ىضايملا اهون )و ساد اماذإ تزن ان لاق
 ار اضع ماس وجيل هع هىد] ل وسر يلا ض لاعَح امنع
 تل اعد لكذ نع هآل اسك مانو هيلع هدد | ىاص هيدإ لوس د
 قع ققيلع رك ىإ) لغم ةدد) نإ هند لوسر مخ اي فيد ايع
 لاخا و نردد را وفرط و | وولاقك هل وهم اع هوجو و هندإ تتد
 "يع نعرح )ىو إذ | وقير هيدا و ةروع اطاخ سن ايعلا
 2 ندإ لوسز لاق لاق نمد نقلا لح نع هجتدإ] ىع ىند امقل] تن
 هجأ نر ىلع قيَعدْلِجَوَر ى) لمح هيد)ن) عاب مايد و هيلع هيد
 ل و دضَرت هد ا وننقل واق ديف ىفود هوعبط اك هنعوو

 مال عوضوم ب ىح | المد او دش رف اولعذ سابع ثلا



 : كثر وهزم قز ولا زك )ويا ىكر كو هل ليم ) الق عمد ا
 و ننلع هننإ ىنلصمتتإ لويسر لاق لاق يع نإ قيفييت ىنأ
 اقيا ىلعتع لج نم ةججلتل لعحأ رعئلا تلق اممملا ىلا ف حدع ان
 نيابي باه لكى م نكبال11ق ىننهو ناومسلا بحر او كاط
 كروم توكمنا هكذأ اشسن لك هدفأإ اسنك نإ ال) تو انت امو اوكا

 قاكرغعجت ) فدهوي هعضو عوتموم اب دح| ده ركب كأ ]
 "سنا نع اصح] هك الع ىعس الإ تءىغل ني لكل عضد

 ِ يلع هدنآ ىاص ىنلل عم لدوح امتددإ لاك ردره ىنإ نع

 . يع جوكر لاَقخ كك كل | نعذ درع لاق تلسوا 3

 يمقن حلن الكا نأ و قصرالا يهتموا! امملا كدا مدلك
 ' كوم لمد كّرمدلعو ككوبح ىف لرد ز و هن و كيدرف ملح
 ْ ضاعلا تب نمل هل لدعا الو مجال عوفصوم لب دحا دع
 توب نيملا نكي اودا ركز لاق نسم ابع ند ] نع له اهم نع
 لاَعُك مايعخو هيلع هيد | ىابمهحدإ لوفر لع هنعع هدذإ فقد

 فانك لي ى) لكم نمو ماندو هيلع هدد | ىاض هيدا لوضر
 عا ول ام ىمكا د قرذن) ىهزو ى نع )و ىدف لصو نحاتلا

 نم 'ةقان ىلع نئيؤلا مودق ان ةذ) ال) ممعلا تنحف يعم

 0 لا حو اعمل ا والاخ
 لكيم و !ىحن الع هملع بطرلا ول ؤلل] نماهيم امز د ضح

 0 ا ليو كاسل د نناملاب ديلا هي عخاروساع نعا :

 مت خوض وم كب لح] نع قنصل رك ى ا ] دهو ندأ لويسر

 #7 يل نإ نوح ) نناخ نع رع ىداشل .تدوكل
 0 فاكاذإل . و هلع ةددإ اص هحد] لوسر لاف لاح
 ىكف !وعيح ىلا ضتو نئدرعلا م اماربتمميه ارد اال بصن
 ليلعب فن لص نم كلاب اجد انم ىدانعق هيلع يورك

- 0 

 يع
37 



 . نانا
 تعمم وع صواقل ثر نذل يوتا تل يال

 لوسر لاق لاَم هرب ره ىك] نع قوس ىأ تأ عيش تل

 امس روم اع اممفلا لإ كت جدع ماسو ةيلع هند | ياض هفنل

 نم ضلك ويا هدسا لوس دج ىسما ايم ديحدالا

 تلاثلا تبفدثل هل لمعإ الل ف نفح ال تدع
 اوم عب تلا ان نوب ع ةنقيك اع نع ليكت نا

 دركي | وب |مهيذح ممل يعتلي ال ماس هيلع دنا ىلصا
 00 عال عودا وج تف هدح | ىمح هوتيع

 هل لاك لمح نن) دافن قع ميع فن نعرلا لع نع

 ( معلا نك هركت هدد ]فا 5 ةدّلع هسا ىلصضوبدا لور

 تعرب ال جهنم اب افح هبه ينحوالا تركمان تاغ قإ

 لمع قمدم اكل تبىثل ماعدت ةيلع هينا ىاض هيد) لويسضر

 اقرتسإلا نب | ىلعي نع يامسل ]لي ندإ ن دره ىور

 م اىهيلع هينا ىلصةفت] لودر تدع اتكل اك داوم نيإ نع

 فلعل ععدلخ ن اهم (نوه بكود لاك )َ هدكوق «نمع د ىلإ د

 بكسي دج | نه هنع هسدز ىحد فتدنملا ركن ١ وئ] همكوو

 كاما بكرت دق وقندملا لاق نولوهجيةنأ ور و عوصوم

 هستسكت تاحما حصص اهيضوكمف) لتمح قاف دورد تريك
 (ماوعلا ىحأ لاز) امو ىّيضن ىسل ام اهم وال وزمعم بسيد ا ]أ

 مل اق نأ ماندو هيلع هندإ ىاض ةمد]إ ٌلويسر نع تولوعت

  االوركك كلر دص ف نّكيبصو لل انتشر قبع ق ةمد ) بص اام

 هيك ىاواتإ نكد وك ىا ةينتس ليد ةنما لا تْفتسا
 ايليت ) يوك ديد اخ نفيس ولو فجرت اخ هسا اقلب

 ةلاظاللو لَ اف لح خوضولا ف الو )١ عوالازنإ]املاساد

 بيب باول تقرلا هما هداثكالا د ايشنالا فه دب



 لوالا ثبودل هنعوس) ىضر باطالا نع لضف ن
 : ' هيد] لوببتد لاق لاق تان:ننإ دز نع لومالا ماع نع
 نايمه نم هئبمت هب انك ىطدت نمل ول ماسو . و ةدّلع هدد | ىلح

 4 اهتنبكع (ةقتد هل و هتع هيدا ىعد تاطخلا تاورع هحالز

 تن اتا ا ةككالكا ةقود لاق رطاون) تن اقلَتَف ننيعثتلا ٠
 ظ تيا ىتفع نع تاثلا تبيقا نال عونض وم نب فح | دعه
 06 ىابجهننإ لوتسو لاق لاق خابر نإ لال نع تر اكل
 ظ قامح تا ممم نحو رع كعمل ممَق ثحأ م ىل مانو هيلع
 هحلع هندإ ىلص مدد)إ لويسدر لاق لاق رماع ننأ ةوفع نع

 نايصب ال ناك لمح !نحه مع فيدل ملم ودا أ ا يح
 وافل باول 0 عسا لوممدر نع
 ] هقثل قم هيدز] | لود لاق لاق ساب نار ا,عيعا جلول نح
 لياضتلب دج لدريح اب تلم اعد لموعح نا ان) ماس و هيلع
 (مهسعلا ىف ع لب اضعف ىكت قحول ليم (ي لاشك امسلا تف نع
 ” ١ ا ناعزب ياسكيلا ةسح ثلا هيؤدمتا عفا كبارا قتع

 يك -معوطح> و لوهتدد] ورو عوتجوك تن له 0010

 اف بعكش إ تا نع يملا ىن قعنس نع نإ يدوط لاقل
 ١ سعرا قركوذ لبويع ان اكراسو هيلع هدد | ىاض هد ] لوسصر
 : ا يل رتع ملا نع لاسم لام] لنوع ا تلح
 لياضَح قفلت اح و موك يت حول سلم ام لثم لوم تيدلعول
 ظ تدع نع ع ىلع دبع | اب كك وح هدمت ( العمال | يكمل درمع
 ىدصر ورك قا لد اضع جب -بسام عصواع جوعموم

 6 ىسا نعت اننع لوالل تن كل كرد اه) فيهو اع هكا ْ
 و يقع هيدا ىاص هيد  لومسر لاق لات

 18 ا
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 ثورتال يلم ةعسمم َهَحوَه وم اليحارسلا نق تير م السلا
 اهركاوح مالا َتَوَف انلا نم اهيسودر قرودال و كلون الو

 ةكححا ن] ود ىققحالا ن انعفلا ىم ام ]كد ) د درمعولا نم

 يدعو رع وولي ى] كعمل ءله ل امك ليرح اب نع نمل لنح
 : دحا ذه جمَىلا موناهيلع لخدزع هنا تود وْ اممع هس)

 بع ىسعل نع ن اكلا تلك ريع كس الب عونص وم

 تكا رخاشت لع مانو هملع هسا ئَاَتَم ىذلا نع ةطوه قا
 نال لاك م و تاقار لك لتم ءلان)هىكتلر انلا لامك

 دع هدا ىحو ااه واَباو ولم لا وةدابجلل ودع ارخلا ف
 درك كاان ةنف] تتر لإ لضفلا ل لب ك وذ نا دعت
 هيلع ةددإ ىلصودتإ لوفر ىع رز اإ5 عوف وم تن نه ]نح

 ىز اما هلع نول اخ نو وح تلاتلا ث نكل ماسو ظ

 ىلع اكتم ماسو هيلع هدأ ىتلص ىحملا تاد لاك فول

 فستانا ابلاغع البَحا دق رعووطا ودا |د] و هنع هىيدإ ىنعر

 8 هعدعو ع وتموت ىحا ومحال لخش امرتعخ (مهمحا

 ةكمفان نع وهاد ان ان أ در لق و نجري ع وه و ن انس

 ىلع ابكت ماس و ىلع هنن ىاص ىلا تار لاق عفا
 تسلل ايإ ام هل لامك القا فق ع ورك اودا اذاك بلاط فل تا
 رعصكوزع عمنط ويخوت د تا وللا اهردجد ارنهيحا

 تثرىكل ]له (مل يدر قلك و ىدأ مد فدصلا هسلا5و

 ىع جرعالا نع لوميع هد ور نكك يوه ىإ ٍيتوط نى

 اك ياء ابكتم مس و هبلع_ددإ ىنصىزملا عوج لاق بره يا

 لام ع وركب اونا هلتعتست اذ هنع هنا ىعر بلاط ىل يا

 امبحا لاق لوسرإابرعث لاق نيهشلا نب نه بع ) ىلعاب هل
 هن د عك ف امعسف تب لح نم ب وتع كي دحا نه ةبحا لخفن



 3 ارلا تنوملا قورمتويع لو مججوه و ىأع تن تسع
 25( لاق للام نن] ىبتتا نع بنهص َن ] شّرعلا لعع تع
 0 َهعح ةلمل لكنه ىكافذ هص نأ و هيلع هيلع هندأ ىاض هيدإ
 : .ىكس] ف ن الخر امن اذ تلهر ك) رانل) نم ىتنع ىلا جي ام

 لها عم مه وعع ! نم امغتعجال ا يو

 ظ ىقكأىئويم ( (مصالا) ليع عم نب لقيصم قوي انكل)

 2 دوميصاعاو عالبسالا يتندولخاد : نيسبل ورع هولك
 ال و هيلع هين] ىاضمتخ] لقسمر لاق م ةحالا نه
 0000 ا رااح حم قل ار طعم ع انما
 هئاحرلاو رع عوفم وم ن نكات فحأ نعم ببطقلا
 ورمل و عسبيخ ىدومس ةاَعح هاكهد اس ا ف تو روكذلل
 يوان هن وم لمح ةعرز ىز نم هع امدوكد ىك هتاربتع
 ' ىلا نّم) لاق تدإ تع نيحدع سماتلل تب نفل
 ان | ل ارح و كك ى ف ] ىعتكي ب مادو هيلع هد ] ىانص
 عازر اع ةرحالا و يارب زو اف ١و ابىلا ف نأ حدو

 يد اطلا اوهومع ان (5 ةيكلنربطدرب اطلتكال) هيحنا ى
 هورداحت او ان) و هنلل 3 عْرسساَمَد ١و ان او هاعابح امنا
 سل اعف هيكل ىنحل (© فق لوو اًهناو انو ئملاىلا تدر

 (همف تامل ل (يو سل اك” ةنيلل كو هيد] لوشرا[ي هلال

 اجا (هل لاح ةييل يوم ىشش ىز ىل ال اه وهل ى ىمل ام
 حر حبختح بطولار ىلا اهءامحو ىعا تن ركن ع بمحح نم
 اعالل لكن رز تتق ةييطلا اهل لاخذ ىلتوعلا) قاسم نذع نم
 اهيقن اكام وان ول) ماب) ةبكل لعع] ىسيب ةونم جرخك
 يب) قيمست ىع نسر انممل) تب قحلا هل لصإ الإبن ده | ده
 . هلطسنا ىلضوب) لوضر لاق لاَخ عيدرص ىردع قيعس نا
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 مدتأ لف عوجنيمك كلم ىلا نول اع اب نلا امدلا ينل

 كلم ىلا تون اع من ايلا امدلا يور عورك تا هيض
 ىو نعلا همصو جومم وماي دح | قعد ىعدوكت ان] ىضعد) تن

 ىلصىتيلا لاق لاق تيره فن عراد انساب يور لوو
 تودعلن كرم ىلإ تود ات ان نل] امنلإ قنأ مامسو هيلع هدأ

 ْ ل ىوب لعح ةباىصلا عيمج دعا ©«ءؤرعو رك ان] ىطجتإ نم
 2 روهجو5ز ور دحا نع ارلا ينإ نع اويأ ىدضلا لاغ ف اذذلا
 تعوهار اهل كدىثل |ذعأل يدو نولا نت ىستل عمو لك و

 تنائاعض هىد] لوفد لاق لاق نمره ىإ) ىغ د اير تقص

 توروتعتت كلم قلإ َنَوناَع اب نل) امسل | نقن] ماسو هيلع

 كى قل) نود ام ةخاثلا امسلا يد ورك ) بهز نل هسا
 انسإلل | نه و ققنملا مسسل اًكرعورط ل نمقذ] نم تنويولب

 راوامطعاوما ىو لقلا ق3] نك ذو ةاقت 2 +

 ا ا عا |ذهه عضود ةارغل قاحيك ادما

 ىلا ىع |در نتا كل نعاطع نع عتاسلا اكب نعل ةعبقل ا

  ىفعحوييسمتا ىف تئورمدا هلل تتار لاق مسد و هيلع هندل ىابص

 لكريم حن )ال) هلا ال نه ا كنت هقن[ماهبو لمح كوم
 كومو كت دح | ده َفورانلا عد كَ لصلاركت اونا ها

 ان نإ ىسن) نع ةرعع لومرع نعم (ق] تب دكل حد
 ىلع يرق ) نم و هيلع ىد]ىاضءددإ لومسر ل اق لاك
 انسسنإلو لمقركمان) بس نم و باتنتسيالو لتقف انذكه سدا ىلع

 ايضنإلو لت عبس نه و ب اتنيدال و لت وكم اب) بس نمو

 ف[ 2 فلل يلزح هلع بيو نمو ىتلل ىلح نا هيض تسإو
 يقلخررد| نال لاق ىاعو نضع 5 نعود ركز فب تقزحا سا '

 لح لوح نم لن اهيفو ةلحاو ةبود ننرع و ىكت نأ ىلخو



 وخال ىل تع هيصعيل يدرط يبوعووعل نع ةهتكالملا3 خجونموم

 0 ىت ] ىاض هيد] لويس رز تورت ل (3 توفيستم نإ ةقذ] كقع نع

 مدرت نم هتردس ىاعد قت كل ود دولوم لكل وجت ماسدو هيلع

 . اهتم ءهسنإ هقلع ىذلا هحضزت كل هدا هدر ةومع لاط إد اه
 قى لن اهبد و لحاو ةتزن نن انفلغو عوركك وناو اناو
 تلاختا ثدى لبيه اع يباددو دال عوض م ب نع ]نعت

 هنن لويسد لاق لاق سابع نيا تع لاضلا نع عساتلا

 اعود يلصلا رى كداودا و لوال) ان و هدلع هددإ] ىلص

 ىلع عوتم وح تن لح ] ثعح لقال( لوال اب لقد نس انلا و
 م اد مانت و نيلع فن يانم هدد] لوسد

 سنع هدد ا ىضو ن امع نب ناصع لباضح د
 ظ هدئأ يم مون لومفحر هور يي لوالا تدع ترد اخأ هحح

 تجوز ىور لقد نمعلا دوه جز ىلا هليل ماسو هيلع
 ْ: ومع قى بن لح ام( ىشف] وىماعننإ ةيقع درع تزل

 2  ةملع هنإ ىلانض هند)ل وسر لاق لاقر رع شل نع عق ان تع

 مانت ىد ين لغتمد ةعق ارلا اممدلا ىلإ فاكتر | ا ماس و
 تلعح هقهعت ار وهاهي حوق تقلغت اد اهل لح اق هع امن

 ثد] ن امتع فرعتدلا لويعمال تاق نإ نل ىماكت اهل
 يني هع ل والا نانذرط هلق بَْعع ب دحاما و تانغ

 ٌْ عسل ىلص هند) لوسز اق لاق ىهحللن ماع تأ ةيفع نع

 قعميحاجتتتا كل كنلخد) اهلا لل ىاعرع اكل ماض و دلع ظ

 ادوعنع تئلوت) ىببت ني تونضو اماق قة اعد بتطع اه :

 ' يوسنلا هكاجا مد نم اهتدع اهات اك ةحضرماببع

 ١ . افعفإ ناشع اطل قننلا ةَيِيلخإل ان|تلاق انت | نمل تلق
 . هلاقون (ع نا ةيعع نع مَا كل نع قاتلا ىنرطلا
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 كاست ك1 تحرص اذ ماسو هيل عهددإ ىلص ىنلا لاق

 50 ب جس ب

 ت ااعع ننإ ناصع لوْنَفْلا لكدجن نم نئنز كلان تلاتعخ

 كك نع . كل وألا قوط ةثانن هلك نشإ تاددعام )5

 اذ 1 1 1
 جرت اه رسكق ةحاقن تلو انتقاةجلل تلخر مسو بلع

 كلا تر نل كتف سنلا ىقلركاهتدعر اذ اروع اممم
 ىسأ نع لد وطلا نيحنع ي اَنْلا يدوطلا نت اغع ند اماملل

 تسجل تلخد ن ماسو هدلع هددإ ىلص هنن] ل ومضر ل 5 لاك

 6 (نيق ىذيد فاهلنخ) تامق همافت يدب ىفتءض ود

 د عَ اهيبحاهن اك ةينض رع ا دوع نعاقلفتا اهلا ا

 تانعر نضع اماط لونذما) يل (ع2 ثنا نل كاك كوومشلا
 ْ نع ىولعلا دكت نبإ سس اعلا هاور تلاثلا فدوطلا ظ

 تان نع نءامحد ننز ى ئي تع ىاكسلملا ددره نا ةرام

 1١و نس انل] نضفت كت نكل ]لع هركىق سدا نع

 «كهنكل | له لق ىو د كف فريصلا لاك مالسلا هعلع

 للاخ ماسنو هيلع هنن | ىاض ةدت] لودر ت) كعفست ىبل نع

 مان لسلا هيلع لب رجح يلو انهن ةينل تلَهد كتي ىرس ان

 عض ) نأ نزوك | روع اهمم عر وبك ئئوصت بقلعلاك
 ا دال تب لح |ىدح السلا هيلع بلاط تاز ننإ ىلعل لاك

 ىاع ئيصعنل | ضعت كح راو هلورلاإ قص ىلع دعا

 تكيدكل يعكف لمح د مشت عج هعفتم لو يطع ءملس

 هيلع ىدا ىلصيعت] لوسر ن ) مام نعي مدزلا ى) نع يق اكلا

 .هن] لور ىل لَبَحَح اهيلع لصتراح لخر ةزانح ف ماسو
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 ابا اههكدام اقم الا دجا ىلطس لدن تكن وو
 لاقرب ام نعم برلا فا نع نحا يترط هسا هضعا ناممع
 و هيلع هيدا ىامح ىلا ايوب اذ ن اضنالا نم العد نثحد

 نلَحَح اعمر مت هانق دخوب لصت ماق هد ز اخ ه اندعحاق
 ام هسسإ لويز ايا لك هيلع وخلا هدا خده اّتكد قف

 ! له ل ابان هيلع تحزن و هيلع ٍتلصالا تم كانوا
 فراغك يطلا ةئك) هنضدح] ن اع نطفي ناك
 0 وكام الوب هن رتل

 لوسحر لاك لاح نيمدتا قع ّىمسكل تعانسلاكلا تب دىدحلا

 مارام م ع ىف ار وعم اهجبس هقد تا : وةدلع هدتإ ىلص هقدز
0 

 وسر ىلع عوعفوج ا لحا نوح ةيرعلا موت ل فب ماق
 1 ا اق
 ١ و ةدلع ةحد ) ىاض هقد] لونتد ز (مل فض ق لاك ليقتعت ىن

 ف 1 هسا لوينيرت لاعك لعد هجل) م اعد هنعل موج تاد

 لوكمل تامع تنل نيب ىتقح ىذذلا و ممل لاق قرن ءيشكل

 عوض وم ب لحإ دعم ةنحل هل ىرعف لهم كلا لكم نم

 ْت) نع تلم نتا نومهم نع نسم [4ل تب لكل حبال
 مْىءهجلع همدل ىلص هىد]لوسر بار لاق ل(3 ىنتانع

 ةماع هلع تم نول لق فلنا نوذرب ىلع ىمانم ىف

 امتآد ناو | حن الغد هملحر نم واعي ؟ر ودعم رود نم

 ١ تنِقد زتح) ةنيل ن اينضو نم بدْضْق هذكت بطرولولا نم
 فتش | دق هد] لوصر اي تلقو هيلع تدرك ياع مابشك
 عصف افع نبا تامتع نإ لاقر دابم تنإ نب اف كلا قوت

 وعم قم تدح | لض ةسسوع يل! تبعد لق و ةدجل ناس ورع
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 ىب اه نع قار اخبكلا اطع تع لكاسلا تب ىكل مجال
 تنمرعت ىت مايو هيلع ىدأ ىابم ل لوسر عم تحاسب لاخ
 ىاضينلا ل اَعَح ىلع و ناّمعو ورك وبا رعبف تيرحاهلا
 ىلص ىينلا ضعي و «زمكلا لحر لكن ضمت ماسو بلع نحل

 اجلا نى كون ا لاق م ههتع افدقعك) 5 هيلع ةيح)
 يبلحا ف هدصأآلو هل لص ال تدع |!نو ةوحالا و

 'يتناح ن اع رمح ئزق ةتنكلاق هيبا تع ىريزلل هس ) فدع نع

 مدل كتمت لاق ١ لاك جعاط ايهه لامع عود ناز انيلع
 "مود تا]ذاع وءيلع هدأ ىاض ةيد] لوسر نإ ماققاخ)

 كيب ماّمم لحر لك نايل لاَعك ماسنأ# ارفع ففوق سدولخ
 تالق لدي نت] ت نح اذ وحال او ابن قل] فثدحل وو ةهسلع

 . و هيلع هيد] ىلبص ةند] ل ويصر قح) و تالق ٍكِيِد تالك و

 لاق هرمالا وايدلا ىاجلو و ىنيبلحإ نه ل هك ىدييب
 جل اك فق ايمر لت عن مالعخ ىريعا ل اق مد ميلل) ناقط

 كك مداك لاح هخف | تح ماما مزاين غشا هدا ةايمج
 امم

 در لك و خوخ وم وهو د إإ تن لح | للك هم وك نم هن (محس
 سود ى) نع حسسل ولا تقلل هامع مذ تاثَي د احا
 كوسير و يمم نست لع نب ] لعصم ن اًمع ىلع ترتلاق ىمعلا
 ويستم قن] هد ] ليغ نإ الإ ل اَقو مايمجو هيلع هيدا ياض ةقح)
 هسوزسا اسعو تدعم كج يا سا
 امممِعإَع كعرم اهللَغف ىلع هيسع نم لصأ تامع ن) الل

 نب نب اهعمس ام ىستلع ن) هدا وبنك ل اغف ةنريبعاف
 ةدت] ياض هدد ] لونيدز نم توويننم نت ] (مو رست ال د دو ويتم

 ثوم عيصت بوه اسوا دعا دس اعل ظ
 تاينعاطج يضم هيمو تره جول عاشيسا



+ 
 فيلكا الم نر لعدم كويسسر ىعد لاك
 ٍىبلَمف لو نِسيلو] لاق ليربع م اتاك لاق ىمع تا ىلع

 0 ا امو و يعج كول يامال ىاسخ لح ظ

 فوز انلاومع و «دابع ىف ةيحد و عخو ٍثّي د صلا دط)وياد

 ' ا لع رعت لخ قو كوما يرد وانو اذ د و مهكد د قلعاش
 ير ىو نما ىر نم لعد هدلقد ٍيعامب اق كيت د لاَزح ال5
 1 تيان و هيلع هدد ىانض هنن لومقدز تع مضت 8
 ١ لوالا تقل ىنمعور عورط قل هن الملا لياصف ا

 1 .ىاض ون] لوس لاق لاق نباص تن ] ىع لفت اصوع
 ةكرو لك ىاع بويلعإلا هوجس ةععل ىف ام ماععت و هحلع ةيدأ
 ناطع قوراغلانعىَذ دضلا رككاود ) هدا كقسر نك

 تاتلا تبىقل مجال لطاب كب دهان ه تاروملا هد
 هعدز لور لاق لاق ليج نع هيدزإ تع قرع“ نن ل رومع نع 75

 ضرولا يلع تاز ف ىىرمضا ةقلجل عانس و هدلع هند يلبخ

 تن فصلا ركنا ون ] نإ لوسصر قرص هيد ) الا هلإ ال بومكت
 |نسع ابولطم لتتهت تيروتلا) هذ تاع قور انلارمع

 وم وهو ماسو هيلع ةدإ ىانمةدد !لوستر ىعرع ١ الل تالح

 جا لياضح  ةةليعلا قع : ىلع لب اًضو ف - باي
 عقب امال عجب ام الع وح هات خفعل مل ةضعاارلا ناوجتع ةريحك
 نر اعاد لطإبلا لل جاتتحالا نع ةيتش اع ينس وعد

 تنس نفل نم اليد |ومس ىرصاق امص) ات الت هَنَصَف اولا: 0
 ]وعين ىدصواوضةحواوذ ا ا

 تاق نول وعد و فداملا معمم ىلع نون نكت
 1 تولوعت": 111 هد وبلا "اوت فرجا اللا :

 000007 الامحو لحلو ا ب

 رمح ض
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 | هوك ذ 5 هم امإل) به لع هننئساو ةعحلا ف اناك هدوصق اولا

 ىوكقتىح اهو الممأ ليلرالب ئعاسلا عال فوج ام هيف
 لت“والا تن قفل تر احا تاع ونصوملا ىسحوتستم نع
 فئسوع نعمالسلا هيلع ىل اط ىل تل ىلع هتم َفلَخ اح
 هملع سدا ىلبق ةيذإ] لوس و لاق لاق ءلخ نع هضضأ تعرفوم

 ىاع د ايركو نبإ يكونا رع نب تدرهو انا تقلع ماسو

 رائاع عوص وم ات نصا له نح)و هةيبط نمايلاط فل تل ١

 ' نع نأ نب ) رَفَمِح يدور لقو ماضو يلع هنت ىانف هيدا

 تلاق لاق زر زر ىز نع لنه ك) نإ دوو اد نع تن امس

 بود ىم ىاع وات) تقلع ماس و هيلع هندإ ىاض ةددإ ل وجد

 م اع ىعلإت مدإ ه.دإ ةفلخن ) لمف ىشترفلا تمي تعانكو .
 بلط# لمح لاهرلا بالص] ى اَسلَعت اف مرز هس فل
 ديخ "ان و دوج هحد او همس نم (: امم] ىرتت م بلظللا لبيع
 نعرض و عوضصوم نب لع | لوح بلع ىاع و ىاع الا هعتاو

 ىق اكلا تفقكل مىكييع لط وه د لعل تنارغمم
 هموت ] كال نع هدد نع نحرلا ليع ىن هنا نع نع
 لعل ءاسإو هلع هدا ىاص هيجإ لوضر لاك لا اع اصحالا

 رمل هن ككذ و تينس ععس ىاع ىاغو ياع هك الملا تعض
 ىنرملا نبع تا دنع تع ذا فدوط هريع لعر ىعم لصِح

 لكى اص راسو هلع هدا ىلض هيد]لوصر لاق لاق ىتن) نع
 دمعتكد مو نيسئرمد يلاط تى ] تل ىاع ىاع د هك الم ا

 ىضايملا ك) نصرالا) نع هدد |ال] هلإ ال ن] ةراهش عقرت مد 1

 هنن ويفي تع ال تت لح ] نه بلاط ىلق) نب] ىلع ينو
 ما هقلع ىلع ىع لهم يور لك و ماسو هيلع هس ] ىلص

 انا ل ىدسالا هنت] لبع ننإ د انع نع ضإ فدوط نم



 | وح ] و هند] ليع ات) هتعمندا] ىنعد بلاط ىل تل ىلع لاق لاك
 :ةيلصود [ىول) ىنمت (هلؤجد المكلا َىد لصلاى هلوسد
 قرم ا و وكئم عونمو متي لح | نو وتس عيس ىساتلا لَ
 هفكاَق ٍتِيوهقن] هيهيع ىور لق و هننال بع نتنإ دانع هن
 . كير عم لعوزع هند] تلعع لمت مالسلا يلع !يلع تمس
 هنمإلا قه نم لحر كيفين ] لبق ئاسو هيلع هد] ىاصض ما

 قع ويياآ نع نص تارفعح نع فا فخرط مالسلا بلع
 لع تصورع و هيلع هحد) ىلص هحدإ] ل ويسر لاك لاك هد 5
 ناكو ب ايز احا و رعب ام امر ىلا ومص يو قابعملا ف قمل
 ىحل وزن اكو بلاط ىل نمل ىاع ىتف لص و ىت:نم) نعل وأ
 "لن هرلالا قندّصلا | نعد انقعل تتيح ىف ىفصو قب نم)
 ا عو ) قل) ليغ نم هن ] نق كيشتدال عوضص وم تب ىح
 فخ ننإدل اه نع كل اكلا تت .ىحلا تدك عيِضت ا ير ذك
 و جلع هيدا ىلص هيد] لود ) ل اق لاق لمع نتن داعم تع
 . عمسق نس انلا صحو يؤول هون ال و ةوتقل اب لصعح ) ىلع ةن
 ظ افواو انامل ! وان | فيدل وو نم ىو هيف كلحااالو

 ظ مدع اوقبوسسلاب فاو هددا رهان رمموكأ وهفد ]| فوجد
  ةتن رم هنا دفع ره ظعاو ةنضفلاب مثصداوهيعولا ف
 بكر !ربإلا هز وز لق و عوصوت ثيب لهانه ةهمعلا موي
 افلا مغو هر انما را عاما مقحهنايمفمضدازف
 دعخز ىو دلعلاق ى) ىذت لح لاق رومفنلا يش ىحلافخ
 هما ىضر بالر2ا تاررع تمم لاك نسانع ني ] هدأ لفع
 ىدأ ىاص وفن] لوفر نم نوم قولك ىاع ىعاأ | ةهك' لوعد نع
 - لا يف نمتم ةاجاو نوت ال الاصح هيك لود مادسدو هلع

 :5 اة ل ل

1 71 

7 



 0 4 ش

 عرككم) يباع ات) تتكسمشتعلا يلع تفلط ام كل بحا ب تلا
 (ىهجلع هساىاصوتإ ل وينر ثائكضإ ئموعق أ عاببعا وهاد

 (ةلاراع م . اب يلع و ةماس ما باي ىلا توهحت اها ل1 حوت ل اَهَح

 عاطف ا ماتو هيلع هدأ ىاض ةفد] لوس انذرأ اَلَعَك

 ءأوهيلا ان اذ ماسدو هيلع هن | ىاصدخف) ل ومضر عمم مايل)

 كلا ناك م يكتم ىلع بج برم ابلاط ف تنا ىاع ىلع

 عواو هسا مإياب اوانابا تمول لول نا رمح اتم
 ' : 1 و ِةَبِعرل ابر. هعكرا و ةنوسلاب مرمككزو لمعت
 نونا و ىفاد و ىلست اعو ىقيمع كثآو هيدر قى
 مكعتت تزأ د وق اكفمذ عيعَرَت نك و ةهي ركو لب دش لكلا

 كعلو سن (يعت|لاق مم ىتموهن عدو لت وىيما اولي ىم ٠
 ىدهدبلع هتتإ ىاص هدأ لوس بر هيجل مالببفلا ةقلع ىلع تن ى

 مققو لبكتلاب لرعد توعالأ ل َقن و َنئَنمَعلا قف هطيستو

 عوضوم لطاإب لبي لحأ نه نارهالا تاس و لوانلا و
 دأو ١١ تب ىآل ان تكن اكو ىزاوبالا ب لمع نم

 يع لخ نع هيأ نعوت )رز ىتإ نب ىودإ] ليمح ل ىلويكح ىع .

 ىلعل لوَيِحا :دميلع ةيدإ ىلص ىكتلا تومينل اق ادد ى)
 .يئاصت نم لوا تاو ك ىمإ نملوإََس) بلاطك) تا
 ترقد قوراقلا تاوربكالا قددصلا تن ا و َقِْعلا مود
 بومسيجت لاا و ٍتاَمولا بوسي تا د لطانلاو ىخل تب

 ١ عكار ىإ) ني) هننا لقع تأ ليغ نع |١ نوط تبرداقا
 تور نيو ةماظلا بوفعس ل ال15 لاكن ] ال اوم لمح
 سايع قنأ نع ىدنسالا مف بع نع ند انع ني) يدوط ىه

 نَتلْضَع هيلعك مام لعأ اعكردا ناَعَهَنَتَف توككنم لاك ٠
 يسرد هرورجر يورط نايم ياس



 اليافشا اةنه اعدت لحاوهو ارم ماضل ةيفع دو
 ل وم اوم و

 تنل الا و نئتسولا توسعتوهو لطانلا و ىكل يب فرجعت
 كر) ىلا ىق انوه وربكالا ُىِد مل اوه و ةَماظلا بوسيب
 ال : وتصوم تت نع | له ىكمي يم ىعِيلَع وهو همم

 5 قسم «تدىوكل و هيلع ةقدأ ىانص هدأ لوقت د ىع

 هيلع هنأ ياض ىجتلا عم تْنكلاَق توعستم قبأ نع اًيقم نع

 لوسي ى اهكو ام تلَغَذ نسمعْعتَف لاق نيكل فق وةلعل ماسو
 قلاقكس ام نلف دوعربسم نب اب ىمتقت نإ تبعت لاق هدد

 تلق ود ا تعا ىنعم تلمركت اونا تلك نم لاخ
 ١ 0 الا ليتم( حطم طراج لب انجاح

 لاق بلاط ى) نإ ىلع هلق نملاق فلغس (ة نلف

 ىيرعا تكل نلخ ليل هوعاط] تيل ليي ىدتعت ىنلاو
 ١' ال داع ل لنو ئضوخ تب لع! ةخ تءقحكا
 ةيييكتحلا نك اولْغِد ن اكو قوع تا! نمحرلا يعل كوم

 لح اهاطلا انج نمزج قتعقم اهنببل ءنيعبم تم ىعا
 يل سو هيلع هدنا ىلعع هنذأ ل ويفي باحعا ىف ]

 نست |تعروضنلا وجبا نع ىدملا تع نسداىرلا
 هعأ م( مونن) ل وينر لاقل اذ قنن انع نب ) ىع ىدت ١ نع

 هلمت عومضوم ثيدح] ده كراو َتَن | ىائل ىانعدو يلع

 ى.آ] نع انبلا كي وه ا() نكن اكو ىراربالا

 (ىهيِلَعمحنأ ىلم هددإ لومحر ل اه لاقت ن انانسن نع قر انم

 بكاطق |ننأ ىاع امالبشا ةكو) ّصوكل ىلعد درو مل وا
 كاع نهدوعماونإ ليثح نب نحا لاقرحت ال كت لع | ده

 قو ب دما كو زخم ىتبل نب لح نك قارتعزلا ةادد

 ىور



 يجر جوا نع كرم نذإ فمطنتب نذل | دع فور دخو
 . كل تدوطم تع نماّىيلأ ثر ىثكل *ن3 وعم نال نعود

 يبل سا ىانم ىذبلا نإ ككاستي تعا تخف اكنالا

 اونو مرو ىله) نم ىتعيلعو ىردز وو ىحأ نإ لاق
 كتلاطق) نيإ ىلع ىلع ومركب 5 ىب د ىمعي ىرفد
 فرد نوميم تدرطم لأ امه ند الاك حوص ومان دحا نع
 اننا تنىكل ةداورلا لحال تانالا نعةتاعوصولا

 نه اما كيفيس ىنإ و رب اجو دوعيسم نيا و ىاع نع ويف

 ل وسر لاك ىلع هيدأ لقع نعتز نع قع هينا ىنقر ىاع
 ضك حو ندد (ذلارَح ىاع لَجِب ل نم ماندو هيلع ةدد] قاض ندا

 وم يمس يح عدم <:

 وه لدور ايات حلاك تلق هبلحر انعالا تب دع
 قط وةيلع هندإ ىاض ندز لويز ىت دح لاق هيدا

 تلا ىئمكق عك كا نم تبل ارح ىاع نك اب ىف لاف هنأ
 ىلصير) لويستر لاق لاق وب اع نع ىقنست ىن] نع ىئتيعالا
 تلم اما_و فكل وق نإ نمم شلاح ىلع ماندو هيلع ندا

 هيلع ١ ىإم ىلا تع قدمت ك] نع هيطع نع ليعس ى)
 لوصنع . ال ني ده | نه ةبرل اح لاق هد) ماسو هيلع
 هنو وو ول لبص) الو عوتص ود نلكو ماس و هيلع هند) ىاض هقتا

 رب اهو سابع تنزو ىلع يع هّيح يش اعلا تب ىكل افعص :
 هسلوالا ىدرطلا قرط سولف جاع ني فعاماف ٠

 ولنر لاق لاف ىلع نع ىع امصلا نع قيم نب نئاس نع

 تندرطلا امياب ىلع و ةماةلر ) د ان ١ ماسو هيلع هنأ اص
 نِب) ىلع نع ىف ًادمْلا نع لبهمس نإ ةعاس نع ىائلا

 ماك هيلع هدد ئاص هددا لوبد لاق لاق هلع بلاط
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 2 دبع ىاذع تلاكلا يدرطلا اميه ىاعو ةَمكَتل رار انا

 ( 2 ى 9

 قي) نا ور سماك قتيل اعيإب ىلعو ماعلا هب دمنا
 هدنإ لويسسر نع هيبأ نع ىلع قسحل] تن قح نم همودرم

 اهي.اب ىلع وماقلا قب نم ات) انا لاق هز ) ماسي و هيتع هدنل
 هلم سابع تن) ت ىحام] و بانل تايلق ماتا دارا نفق
 لاك نيسانع نن) نع نه اح نع لوالا فدرطلا قرط ةدتتنع
 همجي دمات] لعن ماسو هيلع هند| ىاض ةدن) لوفير تويت

 1 | 00 اعا ادع رن امارات اهيايهطذ احا

 ملا دارا نم اعب ان ىاع و ماعل) هين لم (ن]ماشو هيلع

 اع نا نع ىكتنعألا نع -تللاتلا فدوطلا ب املا ن (يلك

 ) هين لم ان ) مادو هبلع هند | ىلض هددإ لويز لاق 5
 جلطلا قدرطلا بانل ت ايلف ماعلا دارا نم امي ابىلعو
 ٍلوسجر لاق لاك نسم امع نب ] نع نعد ( نع ىتتع الا نع
 ؟عئطلا امم. يلع و ماعلا ةن نم ان ماسو هيلع هحن] ىاص هل
 سل اك ند ايع ني] نع لود ادع نع ىتنع الا ىع سماتلا

 لعو ) ذب قمانا و هيلع هددأ ىاض هقد ]ل ومجتر ل3:

 لاق سابع نن) نع نه اح نع ىمد أسلا فدوطلا اهي اب
 .َكِعو ماقل) ةيَن ذم (َد] ماس و هيلع هنس) ىاعف هند] لويسر لاق

 . عي اسلا قدرطلا امياب لبح نماغت اًضماعلا دارا نم امتاب
 هندا ىانض ةدد] لور لاق لاك نين امع ننإ تع له اهي نع
 )دار ] نم اعب اب ىلع و ماعلا َْيِن لمات) ماسد و هجلع هند

 نس ابع نب ) نع ده اج نع نماتلا فدرطلا ب انل] نت امئق

 هع د ماعلا ةثن دم ان) سو هيلع ىن) ىلصن) لوسر لاق لاك
 اواي 1

 م



 عساتلا فدرطلا امي اب تاقتابلق ماعلا دارا نع امياب

ر ل اق لاق سم انع نن) نع ده اني نع يىتنعالا تع.
 لوس

 نم اعباب ىلع و ماكل قب لم ات مانسد و هملع ةدد !ىاض منقل

 هزور ىتناملا تدرطلا اهبان لم نم اهي رايثكر]دل)ذ دارإ

 ورع ب) نام ع َ) قستل تبوح نوبودرم سرك اونا

 كنع ىعرت إمي لعانإو قدوعمق] نع ىف انك نإ

 هل ْوْحِب هدد] لمع تن ) رب اح تومد لاق.ن [مي قد نحرلا

ول مانسو ةييلع هدد | ىاض هيدا لومسحر تتورمد ظ
 ةييدت نذل م

 ياع عيصن ىح) (اعادع ني لام ىاع دري وزح اوه د

 لوو عضد نمدوصنم و ةيغلا لئاق و .ةدوت م1

 اهيسمت اب يل عو | ةين لم () ةخ وص امي نم نل لح نم

 “ اهلا تايكخر) كل ن ارآ نق ىدع ٍت لاق ماعلا دار نم

 | نيس ىح تن هل ءرح نت ىح اط تا نرحل ه) هز قكد

 اله تر رررإ نم لاق دز الل اوض هلتع فاَنَولا لبيع نع

 لص )الو هوحولا عيرجوم حدال عونصوم تي لح ]فنه بانلا ف

 تشب امد تع نول سيئكتملا در هر زع ىد اكلات ىذل ل

 ةجو هيلا ىحوت ماجد و هيلع هيدا ل ويشير نتاكتلاق ىيسع :

 نة د هنع هسا ىنعر ىلع ى دعي

 اطو تاحتا :وويلعا يدا ئياضن)ل وجسر لااَتف

 24 هوم 1 اك ككومسر ةعاطو كتع

 .توخ اننج توخااب داب يي ايلا تع اضل

 ' كيكو ذه عكر دق د هيدرهلكذ) لا تيرطما

 القد لاخَتْمَعَف ند هن) لبع نب] ةورع نع نيه امد نم

 تزب امسا ن] يجنن ىحم بلاط ىإ ىنب | ىلع ةنتم ةيط اذ ىلع



 ْ عوجر ت لحركذ و بلاطىإ نبا ىأع نإ انه دحأ نبع
 ا ب وص نيىىتنلا
 اوق ند دوولر تب لح نم ندودرم ند)هذددا
 هس و لينت و ويلع هقدإ ىاض ةيدأ لوسو مان لاق ةردره ىنذ
 ىلا ترخ ىحرمعلا ىاصنكت و بلاط ىلإ ثنا ىلعرخ#
 ىلا إن ىزو نل اعد مام و هيلع هددإ ىاصىرنلا ماق اماخ

 ةَدَددْيَو قوووجم فيعض د وو) دو ليد اقاني اغم ىابم ىذح ظ
 ةروص ىلا رطت هنا كب لكل عنم )و ل وَمَن نمو ىدرمللا لاق

 ' ةيبوييجو معلا ةالمن اف لب املا مدع حادي له نلدتمك ظ
 جيف ىارا أه ددريال نيمقتلا عومزم اضع نر أض ىىنينعلا
 نحل نع سينغ ىمممتتلان !ماسدو هيلع هيدا يليصىرلا) نع
 :بيسملا ننإ فيعمش نع ع اثلا تب خل عضوبلاال)
 - | ئاصوندأ لومجتر نيمجت ىلاك نص ارو ىك] نب نعردد نع
 كور ىبالاشالا :ةئيولا نا ىافل ةرمرتع ل وَمَن ماندو هيلع
 - الو اتفميتملا ن] تف قحن نم ريح لا | نه سبل م احوبإ لاق
 لاق ام لطانو زك كلام كيب نه ئمال و ىرهزلا تب لح تح
 ىف تلاَثلا كب نكل طلق ماسو هيلع هيذ) ياض بل لود
 / «تئلنرملاركك ىر) نع هو ةرابع وهيحو ىلارطملا نا 3
 ١ قاوري اهو نسانع نب) و ذاهمو دوعسم ني دن اًمعد
 "قة تنماعو ىسحنبا ناوعواذ اب وذو نش | ويدرس
 0 ٍقرطلا ن انئدرط هلك دك إب كلحاماك
 نددإ لوسر لاق لاخ دكت ىإ نع ةفنيداع نع ةورع نع
 خذ انع بلاطى ) نبا ىلع ىلإ رظتل) ماسو وبلع هسا ىلص
 ”ة- خداع نع ةويزف نع جرش نع قانلا تحرطلا
 ىياضرإ ل لوسد لاق لاق هنع هيد) ينحر تي دصلا رك ىلا نع

 ا

5-5 

 ىدنأ :



 اماو هر انع ىلع هحو كا رطتلا ماسنو هقلع ةددا ىانض هيدا
 أمْناو تكل اف فيفشرلا فوم ىفكؤول نع نّممع ان لح

 تورس لومد لجتسرلا تقمع كتوماك] لاح هلضفو ايلع

 لوقت يديميل) تتفمدت كاسو هحلع هدد ] ىلض هندإ ل ويمتر
 تسدد امع ني | نوم لومي يح تعم وَمَن كا تعم

 كحل ى# هيلا راصف هيلاوصكا هل اسف اع يلا ْعِحَر لوجدت
 لاَعُم كارظتلا لع كلام نضع اب ىلع هل لاعك يلارظتلا
 ىاع لارطتلا لويد ماس و هيلع هيبإ قاض فدا لوس ويح

 هنا لبع نع :ةيغلع نع ىو وسم نبإ تب دح اما وهذ انع
 هد ىلع ههو ىلإ نطتلا لاك راسو هيلع ةننا ىلب ىفلا تع

 ىسسلاك عيدوهان) نع اضاسل نتعاون تنصاماسو

 تلك بلاط ىب١ ىلع كل رظتلا يدي ليج ننإ ناعم اد

 كمر تقم لاْعَع هزن مل كت اكىاع كارطتلا مرت كلام
 *دانع ىاع هج و ىا_رظتلا لمن ماسو هيلع ةددإ ىانص ةقد )

 ثا ىنانع ف) نع له اك نع سامع نبإ تادحأام5

 .اماو هر ابع ىلع ىلا ىظتلا لاق ماست وويلع هند ىانم يتلا

 لاقرب اع تعميرلا ت) نع كزملا ركاوي) نس اهاذي نع
 هحو يل )نظل اسد و هيلع ةددإ ىاض قت | لومحر لاك لاح
 برعم ى) ىل بت دحام ا 9 هد ايع هع هددا ىفر ىاع

 تانىمدللوصر لاق لاق ةزمرح ىلا نع ءاض# كل نع
 | َنِي] نسكل لاق هو ابيع ىلع هيحويل) ىظتلا صاسو هيلع

 ص ا5 تافع (نن نع لاف ولول قب يوسا انت لوو ىلع

 2 ندرمه ىت) نع عياص ىل نع ىئع الا نع ةمعتسد اننادخ
 ثالث لف ىشنإ تب كح أم ] و ءامسو هيلع هنن) ىاض ىريلا قع

 وج



 : ىلعص ىّملا نع ىمتدإ نع يمنع ل ف الإ كترطلا فرط
 0 ]لإ هر امنع ىلع هجو كلزطتلا' لاق هن ] ماسو هيلع هدا
 لاق لاق كلامنا ىنست) ىعرطم ى) تا)رطم نعي اَتلا
 ءرابع ىلع ههو ٍكلرطتلا مانسو هيلع هدنإ ىاض ويح | لومصر

 لي ينرط نم هدو دوم ٍتبركت ان) ها ود١كل املا فدرطلا

 ان دل نط د اَنَه نع ةدئدَتت نع ىكفسالا ) نعم

 هدا ىاص ىجعلا لاق لاق ن ادد تعملاس نع تابوت بي دع

 تع ناررع تن لحاما و هرانع ىلع كارظتلا مانضو هيلع
 نارع نع ىزر لكل ليعتس ىك] تع نمحرلا نبع تن ييمح

 1 وا ا و
 ةهوريع نأ 0 ا ل انعم تاكو

 ١ هيلع ةهدن ] ىابص ةجد) لوسر لاق تلاَق ةشد اع نع هيبإ تع .

 نم مزال كن لح ] له هر امنع ىاع هجو ىلإ ر ظَرلا ماسو

 ظ ” داس د شع عبارلا ةبينل حوفصوم وه و هقوط
 ش نتياؤرعخ تا و ضاقو تزل ةيل ليبعس نع حك هد (ن ريع

 هلق لوس كن نح م اقرْث اعوُر ر) ت] لت رو نيد امع

 . دحلاخ قرل) نب هدد ١ لفع نع مد ا جرح

 كيتا وام كامن لعست ايعلَع لحنا نمرة فلا قا

 ةعاشلا ب لودالل لامحتلا و هيلع هدت ]قاض همد ]كوس رزم]

 كراش نع يناثلا هارطلا ىلع باب كرت و ىومسملاي

 وسد عمانك لاق ةيقتم بلاط! نبا ىامل تعمل

 دعو نمر جت اليل انذف ىدد تو ماسو هيلع هد ) ىلص بف)
 هموان) يبع) (ماق و هيلع هننإ ياض هقدإ لوسر عم لوال)

 ءارع او لوا ) ةدرخا ماسؤ هيلع هن) ىانف سبل لون لامق

 روم :



 0 لا

 نانا مالخلا !نعد ن اكد )الو ملح اوه اي ترها ىلا ان) ام
 ٍديجتلإ ع نع رع نإ ب لحاعاو اماو هثرمأ] وحن لحو نع

 ىف باودالل) قيمت ماسو ةييلع ةيدإ ىاعف ىكتل) تاريع ني] تع

 تن ادرط هلك نس ايع ننإ تف دحام و ىلع بان الا نوسملا

 حلاو ىنت اع قنا نح قفوعم تنمو ريع نع لدالا تدوطلا

 ليدعلا باو ] ١و كننن ماس و هيلع هةددزل ىلتق ةددأ] لوسر ل اق

 ء ياك ايدل) ىوسملا بون ) “تل سمش طقل نم و ىلع ب ايديا اهلك
 ا هرغع فدرط هل ىسبلا َهْيرطوهو فعسملا لخادم فاكذ
 هضإ ع ننيإ تع نوعمتملا ىَت لح لاقى دعلا نع قاتلا

 ”ىتعل ل (5 مانسعو هيلع هدد] ىلعم ىتدلا) نإ تن انع ىد] نع

 رعطظ نإ لهوّرع هدر لاتنت السلا هيلع ىدصوم 0) مةلنمملا ٠
 سهطيز) لح وزع هد] كاس ن ]و قدر 2و توويجل قل وسنم

 ىك تاق لسرأ ' )َ لليد نم كيتر قل و كل ؟ىىويععم

 لال ليف ىرعضد | نود لغد لاق و عجة ساق كاب فس نا

 بطلاو ى نيا ىسايعلا /

 باويإلا قسد م السلا 5

 ] اضرلع قسياو قسكل اهيعقو اهل ان ىاعي سالو لوول

 لوبسر لقصف ككو قاتلا ىم اخو تالي رعت ام السعلا

 مكنون قو قستان) ام لاقَخ يلا ماس هيلع هدد ! ىانف هنأ
 أ دو مكاوب) قيمد هدد] نكت و ىاع باد تحخ الو

 كنريرع همن) لفع ىل فن"٠ومم نع ةهر) قب لير انت نه امو

 يلع هددا ىانص ىذا لونففو بام) نم وول ناكل اق همز نيا

 هتتأ راض ءودإ لوسصر لاَنُك نوكسللا يلا ةنعر ان باوبا
 قى ماكتف ىاع ب اما احاكباوبالا نهاد دس ماس هيلع



 دم فويلع هنناىاض فما لويز مْاَمَح فنانا فكذ ف

 تاردلا عوز ليميتد تومأ] ف المت اما لاق هيلع كت ] و هينا

 ّتييفالو تدوس اممنا و ماكي اق هيف لاقق كابا اموع

 ىاع د 1 ارو راسو

 ظ هيد ] ىاض_ىت] لويز توم لود هود | قيع ترد اح

 | 0 اياج تالا اقع بل وجال اذ ليم لوف راسم هيل
 تكووالل ةزعوضوم:ةلطاب اعلاك تر احالا لمح ىلع كا نسي

 أه دنت (نمفا و ىتت اهيعم ماننم و هيلع هقدإ ىاضةمت] لوتسر
 ةّئطع نع اعل ارَتكن ع ىننع سماخل نب لكل ةيهاد

 هنأ نايشلوق كن و هيلع سل ى؟ص ملا نا ليوفعنتد ىل) تع

 ّتِب لع !نه كروعو يرع نىسلا ىف بنك نا نعال لحال

 ظ كسلا ىلع هدرعم قحا تىتع نسداسلا تي قدا هل عمال
 بلاطرر ىر ) ىلع عم اهود (كلاق ىمت] نع تن اتنعووشلاو

 لاق و لالب لك) ةفخد ماهرد لح (تطب ىاوذ قوسلا ف

 تاو هلوتم ىلإ هعم اهعضم و ىمق (يطب هئرش اق هج بهذ

 ظ اهَحاَر م اهروعم اهيم لاحاو ةنم ىلع تحاك ملا (ف ل 1قد ٠
 روع انانناو هدرك عطبلا نح لاط ان لامك كوم ىف 5

 وويلع هدأ ىاص هود لوسر نع لم ل حا ىعلشاد

 ادلزب انزايطي هتحااؤ وس ع ةعدنتا لائب ان لاح 0

 لعكعّروا هسانا تسكلاب) اي ىبككم ىلع ليو قلاَق
 ا طولا اناشيد رتل مل هارتملا هج

 ةييصيار لا | نه ىلا نن) ووح و ٌتْيَح كبح فلاح م ىحو

 امتنولا لخا ناد مثلا 1 درب ] نهزماو عونص ومن دعإ نصخ

 سك اسلا تن ىكل لصا الد دال [لوث لمعت يل توكم 1)
 0 وو اوبال جمعا عام

 نإ



 د هيلع هند ىاض ىجنلا عم كرتح لاق ىاع هينا نع ىلع ند
 اهلج ىم لب انيرم زا هيب دملات اقرط ى ىّشعمي موك نر :

م ىفنولا ىلعو يعطصلا ىيلا |نه ىرخ ام هلقغ تح ند
 

 اجه ارحل توره هوهاو ىسومدتل انت هب انتح امو انها

 اصعاه انريح ع مهاردا وموت |نوو ةنسن اخ ةمكاو ف اضصق

 قدحس ىلع ]نوو لليصر] كيس قرع ) نوح ةعث انك هج د اننم

 ىلع اب لاقت ماسو ةيلع هقحإ ىلتص هدا لويصر ىقك تيم وللا

 !نه ف و ىاضعت عاص هذال انام ند كا لع ىيس (2)

 لع نعوهو هلع نمىعارالو اهكتقاو تاعوضولا هود نم

 تيب ىكل ىطقرإ كلا ِهَيِح لاق ] نك ب إ دكل اعد وعهد عزازيل

 وججرلا ىإ نع هنبع ىلع لاغطالا ةصوع ىرثنع مالا

 نمرقت نإ ماو هيلع هفئإ ىاض هقد] لوميتروم] لاقاوت أه نع

 رع لطاب تدحا نع بلا ك) تاز ىلع بح ىلع اند الوإ

 ظوو) نع تتع عم املا تددكل ىدوىولا ىلع َّن) نسف لع
 ملع ىندإ ىلص وود ] لويسسد ل (3 لاق يعن ايعتنا ىع اطع نع

 بحت نإ لكان ارك اييبسلا لكاب بلاط ك) ت١ ىلع بح ماسو

 تروم ور عن مئاك ةمياسعم سن نص نعت هد انسإ لاعد بيطتلل لاك

 نقل عيالك داشالا | ده نع بكوم لطاب ت ىغل و ةاَمَت
 نع قىارخل دسار ىز نعامسبال أب ههيمعستت ف نو سعلا

 ىكأ

 دل) نم لوح سن و هيلع هدد ] ىلنص هدف لوح تمت ل51 1

 اير يح ميهاربا د ةمزد ىف عّودو ىلع ى موز فار لير نا
 نو ىظبتلف هلحطم ف نارعتي)ئس ومو ىاحز يايرت ت
 سعلاو يول كي ذل نال عوتموم تب دع | نوم بلاط ىإ] نب

 تيم لاق سابع نن) نع هاهم نع تز نيل) ىمرس ا ركود يا

[ ىوق) قى سمن [ لوْ مام و هعلع هقذ] ةءاض ديف] وسر
 ىسحنلأو ن 

 ١ دس سا و (هالن اَذاََمْتاد بلاط ىإ) ننإ ىلع رس )و امه [صو
اهاسيؤتإ رن )ليقلا و وبم) ىتن مس د اصالخا ذازاهتلاو نيسحلا و

 



 لفيت نيدو فلا 5 و هيلع هقدأ كاع هقدأ 58 لاح
 / | اا كدا و تشلاد َتلْمَك اَسِيف وَ اقناق
 ' لوصسوب ترسمل ب تكاول انف )هنت[ل ويشسرات) ةوحإلا توسد
 ايرلا د راورج لك ك١ د اىه ىذن شف (عح ناَحَكُمَم اه ىب انقد اح
 مومو نماه نق دص لول[ ةد املا هال وسر ان) ةرحالا قرسحو
 تحف ىلاطابإ يعن تف اج كاف ىعص و بلاط ى) قيأ ىلع
 ةكملا ماوزك نا ىلإ ايد هسا ولف مش (.: و ىتن يف ةوكزوف هي ]قلب هما
 اتلادعا د ةعاسلا مدنا يلا هبم| يغب نف تيل املو
 سوح [دحركعم ثيوىفل !نعد اَنَعِعْسْل |لع ا هَ
 ركو ق كو ضعلا و ناكلا ت لكل هوحولا نم هعود مع ىال وو

 ناراس نع بره ىلإ تع تاورح تب] هدد] ليع نع هدا '
 11 م سا تارا عجم

 1 ما يالا ىلع مذ لاَعَف فنَذ قيد ةنلاس جال لقاك
 فذ ني تقشنعلا و تلاتلا تب ىدلا جدال عوض مح تب دح

 هدنئلص ىيذلاب عرع اق ل اق نس اع قنا نع اص ى] نع اًضتا ظ
 00 اعلا زب هنا حامل هد (هزلاتلا ذ) سم هيل

 ةككقدذأ نم هب نكت هدر ب [يع نم ىنن انلإ ُت دعب لمع
 اننلا تسرع يدينا ل د لكمح هذ لت دق لسد نادك
 ونمت علا" (زوو محو نمر | د ف ماسدو هدلع سا ىلعص ىذدلا لاَعَع
 ىاعراإر ىهو دعوك ) كرر اويلطق لاك يلفت نع ىةفدلح

 ةنلدإ ى] ى وصد ىو و نرع لع هكم لعحأ ل اَعَف بلاط ) نم
 5 ا ع تقرت قيد ل كلاطأك أ ثن) ىلع هج بل ) قاد
 تلين امو ىوع انو متانف لص ام ىوقد |ذا رج طوةروسلا

 لوتدال عونم وم تي لخ | لوح ىحوت ىح والل) ومي ) ىوولا نع
 عضو نم ليغ ص ينعلا ىذصلا لاق همم او دود امو هيك

 1 يو ا هبا الام تتر تدك كن د4 ) ده
 ل ةنا هله نمو هلت نمو كرب قح تيد ورإ د قف

: 
7 
 نس
 مم

 .٠



 جىلرمز ى ناكو ى ابيع ننا ناكو:نسابع نبا ىلع تىنلل
 هسه س قدو اهب وريوت ةلاك نكت دهثنيت فبكت قئقس ةيمج قب
 تائىع هورقةدانسا ادرعو موق هنفجت ب نكل | نه
 ىلصروتا لوسر نمر ياع بكو كف ضعت ] لاك كلام تن ىسن] نع
 ىكا!ادرطنا و هيلع هيدا ىابضىفنلا لاَعف ماسنو هيلع هقذا

 ىرمد نم ةفدلكل وهف هر )د ىفّصففا نم بكوكلا ! نددت
 هئاط قنا نبإ ىلع لزتم قف ىصعت اوه اذ افا ورطتم لاق
 كاز نب ىلع بحق لك ىو دق نساتلا نم هعاع لات
 ازهو ىحوت ىحو هلوذ ىلإ !وهاز) حلاو كافت هدا لرت اخ

 قله ىزنعد هكر رم اع ) و هتدعت مدئتملا كت لكل وعح كب يدر ٠

 وش !ع هاب) ةفض و ةلبْعهَت نمو هذ انين ارعف ةلورلا
 وسلا زهد ل وزن ئيحال و جارفملا تعذ امك نكت ىَسا تاق ٠
 لوسر فرعا ) نسا و هقيس ة ىعلا ليكف اكو ارقملا نال
 ربي عوتموم كي لكل و هيد لملاب اسو هيلع هنئا ىلص ىندا
 ةحيبصولا ف كورشسعلا د عجارلا ث'لكلا هل لما الوم
 سرع نع لوالا ىدرطلا فوط عيرأ هلذ ناملسادت درت هولا

  اصخنت) اولاق هم وذ نم حانتشأ نع ىىنكلا فيول فمع نبذ ٠
 اس و هيلع هددأ ىتص هدأ لوس ىّضو نم ىل انلمك ن املس ْ

 لاخ ىص و نم لاق ءاسو هيلع هنأ ىاصدنا لوييحو تلاس لاك

 ى لود ىم فلخأ نمرعخ و ىلوحا ق3 قىنئءدلخو ىرس عموم و
 اك لكلام نأ نسل نعن انعلإ) ىدوطل) بل !طءو) تل ىاع

 مو هيلع هيدا ىاضويد) لوسر لبس يفتر اًيثا ن اماسل تلق
 ث اك م لاخ ككيصو نم هند) ل وسرت ناياستول ل (َعُق ةددع و نم

 (عكلاأدو ىعو ناك لات نون ند عنتدود لاق ىدس وم ىف



 ىلع ىذوئن نم فلخا| نمراعو ىالع ومووجب و ىدب د يممت
 ىلا كيبع نب ىل اغنع كلاثلا قيرطلا بل اطىا ندا
 هحلع هند ئابم ىثملا نع ن امس نع ىشنا نع ماصع ىنا
 قم مومو ىيعو | نه بلاط ىإ تبا ىاعل لاق هذ ١ ماس

 هاتّتم يمسك نع عل ارلا فئرطلا ى كوح كرم) تنمودحو

 ىلع بم و راسو هيلع هنا اص ىنلا لاق لاق ن اعاس نع
 000 ىحأ نه بلاط ] نير
 هدنت) لمع ننال و نيكل ف رتتعلا و سم انأل تب ىدل

 ظ لاق لاق هين) نع كيرب ىر نع ىر ابالل ةعبدر ىإ نع
 ايلع نإ و ىدعو و ىمو ىّدد لك مادو هدلع هدد ] ىاصوترلا ُْ

 لاق هينا نع قيرب ىإ نع لع) قيرطى تا وو ىيبمو
 اهجصو فن لنا :و هيلع ةددإ ىانضةددإ] لوفقحر لاك

 رح اذه بلاط ك) ب ىلع ىر) وو ىبص دنإوائرإ وو

 دن :وضوموهد توكوزتم كيئاسا ةاودو منال

 يف ادقيلا نع اصب ! ةدصولا) ى ل 4رننعلا و سدد اشلا
 ىنفإ أي ماسو هدلع هدنا ىاضوينأ لويسر لاق لاك نإ نع ْ

 ا م م ىاصعم اق ما ونمو ىل بككسا

 ليسو قزمولا مما ب ادلا | لع ىم كلع لج لد نم لوا

 "3 نشا لاق ئيصولا م اهو ئيىليارخلا لباف هنيلسرملا

 ١ ع السدلإ هجلع ىلع اهد) ف اضفالل ىع الهر هلعحا ١تلئح

 متتعاف لقيتسم مخ ىلع ترمفخ ىشا اب | نه نم لاغق
 10 كينلل ىيب]ذك دنس ةاودو د ف حوصوم ثادح] نمد

 دي نع اًصخ] :ةيصولا ى نورشتعلاو عناسلا

 هيوسايحو هيلع هددا 1 د و ىلا نع

 انا



 (ىنلل (بصو الا توخي هجير ذو ىاع ىكدك ديلا مت اعانا
 اكلقلا ىرعت نن] نسل هب درعتا ععضوم تي لح | نم نمفلا ظ

 بط وكس هير يوما ورم ايسر ياو ايلا

 كلىدلا تعرلمل ا ماست و هملع هدد| ىاصمدد] 117 فقحوملل اك

 لا اقسرإ (مللاق هني اعو ةصقع كدع تتاكو لاق هّبح

 نكي و سل لتحدو ماس [يق دكم ىن] ىلإ اتلسر د ىابلخ
 لاغامرلارظن م جرت ماعف ةيح اه ماس و هيلع هدن] ىاض ىردلل

 قب : لق لق ماسو مت عل السر اق ىابلخ ل! السدأ

 لاغح اميئاوظنم مم عرخم م اًَعح هاه ماندو هدلع هدج] ىاض ىييلل
 يدا معو اهث ىلع ىلإ انلسر اع ىلبلخما السرأ

 انما ةاودو ةءيوصل عدا ىلعإب لام اتم اَعهامظوما

 : لتريح دهيتتو ىلع ايكو :وودلع ةددإ ىانقةدن] لوسر

 اهلا الا هميرصلا ِنِق ام ماجد هنإ مانأدح هم ةجيعملا ٍتنوط م
 : هكر لح | لهن هوه لضن الف اهنهتسوا) امَبَنَكو ااه العا

 ع م عسسل ٠

 يلم رس مشد نصف تطل

 هيلع هند) ىلص فلا لام لاك نسا تع اضن لاولطم كف

 ىدعت كون ] ىمرجح و ىمح نب ) و ىيحاص و ىحا يلع ماس و

 رطم ةنضيلاو دال تع | نه ىدعوم و دو ىبا ىمعت

 بتاعت االا تع تاعوضولا ىورد ن ابح ند إ لاك نوهمنم
 مقالات قح] ن١ تنزد اذييلا كب نفل هنع ةباورلا لال

 اكن انك: نلثاو تيارماع ليفطلا ىلإ نع وكر نإ نع
 مليدتاومالا تفقتر اك بالا يلع ىروئتملا موي ةنتك

 ةسمرمالا« وا اناو هدد) ورك ىالسانلا عينات لوغت الع



 ار [مكسدانلا عجب نا: حد (32 نئوط] و توروسدك هنم فحاو
 انا ورع ىماتلا عاب م فيننتلاب ىضعل باكر هيمين برصت
 > نا هم © يطا د يدق ىداوةفموماإل ان كواةضاو
 نا رد ىدنمل اذ ىفعل باقر معضعت بضدار اقكبيس انلا
 هيل مح عنز عمطلا وجمضل 11 نيشع|رويجانتنا تاو دل
 ظقوتالو حالصلا ىف م6بلع الضخ ىل ترجدال مود اما ا فخ
 مطتتسدال م ١ نإ امجد آول تي ووك و

 نليقح در كرشبملا الو هنم ده افلا الق الو ىعمبرع
 ميشا اهيجرقدلا اهيا هسامكك ل شخ لاَقز» تمل اهم
 وعم اولا ىرجغ ماس و هيلع هند ىلبحوفدا لوس راوحادعا
 ل عدل دحا شا دخلا اهيز امدح هان : لسن لاق م
 روكا ده ديس ودينا لومجر دي اا قمم ةز

 تبحانجلا ىر رغعج ىح] لكم خا هل دح] مادخا لاق ال مبانا
 5 نا لاق انين ثيحونكل ف اهب مطت ره وجاد ىضوملا

 تايكند ىليبمت ىئينكل و ىنيتكلل | ئظسس قثم ءل فحارككا لاخ
 تفركهح وذ هلدحامكبف | لاق ال ١ لاق ةنكل ىونتتل لها
 تو كرضشل لتقف ءاكدحا ما لاقالمعللا اولا ىرطاح

 : غض هيلع هيد | ياص هدأ لومسدري كدت قد كنت لك لعع ىم

 الوز نع انَع :ءا ناكدح] مامه) لاك الرهنلا لاق دم

 1 هينعكو دكت اوك ياع تيطض | نيج و هيلع هيذ) ىلض

 الا الهلا اول اق ىمد يعم هل تل نب و ىدغخند

 القال هللا اولاك ىىط اه يعد ىزيع ىنهلل ذحاي ناكدحا
 / ىربع ابب !ذلا ى مرو وزماكل يرهس دك ن اكدحا مايقا
 ىتا ىاص ىتلا ليد نيح يرويع كدح) تاكا لاك ال مهلا |ولاك

0 : 

 يلا 0
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 ٠ تان بصك د اناودا د قينت هيدا لوسري ال اَعَف نش نقلا و

 هدان بحق انا ام ماسنو هيلع هدأ ىاض فدا لومسر ل اَنَع ىلع

 ملا لاَ مكياون) لمحو هدان حك د] لد مك ودا ند دسنال و
 تسل اق ىعع ىرعع املا نم هذوئ هددأ م ىعاز مىمقا لاعح ل

 لص ان لح مكمَش ا لاق الرعال) لاق هكح فعلا اذ تل

 عيمركعح ىئد و هيلع هنأ ىلص ةددإ لوبسجر ةاحاخ

 لوسرلا ميِجات اذا اقيم) ثعءنلا اهي اد لاك ينته ىوع -

 د !١ولاَه َهَق نص مابك ىدب نب اومىوق
 9و توسع اج مايياتاو ا 0:6 ٠

 لا اًالاق ىريغ هّقرمح ف هعضو ئىحالرعللا اولا

 التئاو ىد اكل تب لل هل لصا ال عومم وم تب دع نهال

 كن نماع نع سلعملا فر ىإ ىلع هعامتدا ق نوت

 هيلك ) ينص هدد) لوضر اجيب لاك كلام ت) ىشد) تع هسا

 لستَف اذا هباصإ هب قاظل قمم نوسملا ني نسل اع مادو
 همس اننيلك ر طن و مانعت و ىكوك بلاط ىإ) قب ىلع

 ناسي و هزذع هددأ ىلض هيد ) لويز زطنق ةدك سيلك نا

 نعاسلاعو |ود) ناكو هل عفش ول ى) هداعص) هوعو يف

 هل عزح تق ماو هيلع هند] ىلص هدن] لوسحر تيمي تع

 ينيب ىي سلك نسكلابز ان انهم لاقو ةنسلخ نع

 ننإ ىشإ لاقركت اوي) ينو اشو يلع ةسا ىلض فلا
 هيلع هند] ىلض هدد) لوسر ةجحو كر وريشلا ِتَن ارق ككام
 . لضعلا ف رعد اًعارك انا اب ل امه رك كاز ىاعلتخا م ملصو
 ثندع ]نعمه ى الفلل لووللاو لّصعلا او ود لضعلا لح ال

 هأو رز لك و فدصلا لاك تركت ناك القلاو عومصوم ظ

 ارو كو ىمقلا ننعرتت ا نعرم )14 نت للا



 ] تجر لبق مانسخو هيلع نبا ياض ميدل ل وديجر ىلع يد فيلا
 عحدوتركما ودأ ناد اماق لح نك بل اطبم] ث) ىلع تذاتتسما ع
 ينج .تاوعيطلا بف لاح ينباول قاق دن :زخ ركاو ىلإ
 لَم ةسدإ لوسرد ام اطع ا وةلاماركأ لاخر كت ايا اي اذه
 5 كني رىثل لضعلا ىورذ لّضعلا لح ال لطغلا ثرعتاعا
 املا ورالا فيسال نت اهتلاركذ ى نوت الثلا و ناتلا

 نع وقاد ى) ننإ ىددإ كنيع نبإ نيع نع ىاع الا ىدح الو
 هدا صورن) لونست ر قدارز تست اكلاك عقار ىإ رح نع هيدا
 متت اكو ىلاط ى) ني) ىلع عع عم لل مول و هيلع
  ركوؤ تى كلركؤذ جملط كل نن) عئلط عمان اريسصملا ةدار

 ننع ىلع هات نيكرشعلا وهب ار ليك ن اىئم لكتإ هيف
 نم نع ا جلتقو ىلع رعلتكو اهولمخ ىييعك)] ةعفيس لع
 ةاساولا لهو عمان ليد رمح لاقح ىعيملع لمح رعي اسود

 هم يحهوهدو نرمان) و هدلع ةدد) ىلاصىتنلا لاق

 رامئت] ىرالل فوم ال هددا لووكؤحهو امسلا ى يصد احياص
 | راهب اة كنعل كئاذب اجب ) تلا ىاعاللا ئئالو
 لحس وكنب نئاس نب يك كي لص نم جي ود وم نيرا ودا

 موي جاص اص لاَك ىند ابع ني نع همركك نع هيد ع
 فم ) ىلع الإ ئئال و ر اّمولا وز الل) فيبقتال [أمننل) نم لخا
 . ١ هكئوح تكي مح ىنبول ةيلامد نم ىتح توقيع ننإ لاق بلاط فا

 نابفس تّح) ندا داع ىنا تر نه نم هيودرم نإ ىوفرو ْ

 0 ظ ىداان لاق ئاع نن نر نقدم ل نع ىلظنفل فِدوط نع
 اوزالا قيسال نإ وضرر هل لاّعدر لت موج امنملا نمر امم 2

 قمت راولا لاق بلاط ] نبا ياعالا ىمالد د امعلا ظ
 نونالتلاو كل انلا تب ىحلل عونم وم تدلل و كو زحعر 2
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 عوز ونا بطش لاق سيجرع تيرعافك قاض د عسا وف
 تسل ىاعإب ىف يفك ماس و هيلع هدد 1 ىاض ىزتلا ل اعف هرظاك
 ناكو ىعحلك قد يسون نهضصو عوصو ماب لع ] نفح لاح ند
 ااش نا وه و نزيلل بوغعمع بطي و ضف اورلا ةالع نم
 ىخدركم ان ىلعت هد نلل ءزص تىضمع نو د د انل]ءعنم
 لل لضازد نيدر ونتيراما ت نسوهو طوع هحد) ىدكد
 رمل ل ك) ننإ رطم نع هددز ةححوت) ق كود التلا و عبلولا
 ايلعورو ما هنو هيلع هدنإ ىلص تلا فعع تتكلاق فشل نع

 اذ مه هما ءوز لإ يمز ىلع هخخا|قهوانإ لاقح
 نونالتلاد نإ ىر 1 ل

 ةبِب) نعر امين نن] ر انع ند لص نع هي ةيكتمر اخكا ف
 لوحدك و هيلع ةند] ىلص ىكنلا تع لاق ساي نر اع
 .ءاطقملل عيمج ىلع ناز ئضخيل بل اطل نن) ىلع ىطق اانا
 نتم ىلتدل ىلاغذ هيد) ل | نصي مل اهب ) ىلع عم امرين ومييل
 2. ىحا] دامناب ىكر حو بيطخلا لاق لهو رع نإ ل كس
 سوك اد ننار اع نن نين ع حاضولا ىإ نع قيد نع
 نصل ودل ماس و هيلع هددإ ىلضووت ] لوميتو مدع هك أ ةيد أ قع
 لِع نار ضْمِلُخ هتع هسا يضر بل اطى) نإ ىلع ىظحاحنإ
 وع سل ل ادعت امقعأ ىوذ و هجم امعيوكت هطقفلا عيل
 رتع هذاا قت دك بيطخل لاك د تيلع هن ول خيبت ىتنت لحد
 كيفيس لقا تكل | ذه مح و لك و نيلوهيلا نم دحاو
 نيسكل نغوا)ورو ويلعن وك ئاودعلا ىلع ند] نسمكل

 .ىفيالهأر رت صاخولا ىنا نع ككرششد نع ىردداب نئا ش

 تو يطم) لاق اع اضواكاق) ان) نكن اكيد يعتد ان تال هب
 . كوكا ىميتنلا ىرحم |وي) ىلع نب ىرح) تيدر ثماشم ظ



 1 انت لح لاك نف انكلا ليع] ننررع نصّفع اونا ان نحلاخ

 تن ىاع اتث دع لاق ىوّمتلا وكك) ىلا نع هند) ىلع

 يع نعاعلا ىحاقؤلا ى] نع كرت انرمخ) لاق نمت

 لوسر لاق لاق_زساب تر انغ هيدا تعردس اد ندر اع نب

 تجلاط ىإ تل ىلع ىظق احن أ ماسنو هيلع سد ىاصدا

 تلاظ ىإ ىلع عم اشو نكي ةطغخارب امم ىاع نلرودل

 تسيطألا لاقى[ زحل اذكهحت] ك)) ىعصتمل |مقب ) كد د ظ
 ل لىكل !كعت.م امه انت لح لاق اطنل ىرؤيلا كن دح

 لت قد يدعوك لصضا حارخإب هنعمل اطف ىدوسلا لاق

 7 يسمتحا نا وكذذ هنيعادإ# هحرا هن اركقف هتدلاطإع

 فلآ بز هدلعر نودالو هلا ائىد هقلعر نيد و هدلاط قف

 اري ووعجت ومص ةيننأ دمام نع ىوقدلا كنع :

 ة اعمل. نم ىصعح اونا مجتتد و ةذم هضهزب الو هيد د !زنال

 0 تلاقخ هركذد حرا ثنغل | ده ىلع نمدعت نإ كراو

 تكيال | له كلتك هكر وا «هتعضو ن ىةز ىفىطنا /#

 : لكلا نهو بيطقل لاك كد وحدوي تدع ع ىدع تكستك

 (مىفتعذ يذلا يدر طلاوهو ماطم يدوط نم ىوروباعا

 ظ 5 زا)قلا هلور لق وفيصل لاك هل لصأ ال كب نعوهو

 ”وطر[ ود أن يسوم نإ هَ يصنع اع انضاونان] نك اكد

  ىسصاب نب بارع ننورص نع ىرماولا ىف اقوى) نع

 ١ يلعمس] ىلص نإ لوسر لاق لاق _رساب ننراع هدا نع

 ةظحارم ىلع نإ تود بل اطلب ) قب ىاع ىلق اهنا راسو ظ

 لحفر ع هسا طن هته ىئشتمدد] لإ !فعصتم [م) كرر و

 اكئلاو ضداملا كر قتل م مع عوصضون تت اىدحانم

 تع مولح نسددعت نع دو ةبلاب فحم هدضتي نإ ف قا 1
5-5 

 و



 تاع + هيلع كابس حس تناوب ا 5

 انامل بد وجب تلك بلاط فل نب ىاحل ضخ يلق ىو

 امعمو لاوك التلا و عباسلا تي قلل عوضومَت دعا ده

 لبا يحيل هب فح نم عدد ىو همضتدي لج لك بيلي "هكر

 كل نع ىتدعالا دوعسح نبا تبدع اماق سابع نيز و

 نأ هتع هددإ ضر بلاظى ا ىز ىلع لاق لاق هددإ فقع

 صغب اع ليهم وهو اصلا ديتع ماس هيلع هدد) ىلص يتلا

 هتعلن ىلإ |ّنله نم هلا نلقف هنولب وهو لمفلا روض قى

 ىلع ا هساو تلغف محرلا ناطيّشلا ١ قه لاق هنن لوصرت
 ئارعا|لهام اَدَد كَممدسإلا تعد الو كَلَتَف ال هعح) :

 لعا صيدا امهاولاك هةساو فعاب قم ىوارعافو كف ظ

 انع ا ْت فعام) دوما جر ف وانإ تلو اسال اق دحا

 هسا ىكضص هىد] لوس رز و ةيفكلا تن اثح اني لاق نه ايض تع

 نق املا قكول] ىلد اماييلع جوخ ذا ان دج و هيلع هيل
 هقد] لونجر لقتف لاك: معلا نم نوكيام طع اكطن ىَّس

 ناهي | لكان رحل اقوا تتفل لاقو ماسنو بلع هنا

 . س]لوسر انإنصام عالملا هيلع بلاط3) تاىاعلاَعع
 سلبا انو لاق ماع) هل وسو هدد | لاق ىلعإب هقومي ام لاق
 لوسر ادلاق وهن لهو متتص ان ىلع فّضِرَفَك هيلا نوف لاق

 لاك مولعلل تحولا ىلا لح | كف هت ١ تءاعامو) لاقليم هسا
 بلاط ) نب ان كىكو كام لاقت هيح ان فك وق لي نن هلو
 ام اوقا هنيف هانا تكر ان لك و الا لح) لكمضفت ! ام هاد

 دعا نه دالد الو لزومإلا ف عقر اش و ىفاَعَح هه] لاق
 ار وارلا نع ِهَبَح توق الّدل) و ىم الإ تب نكل د ال عونص خم ظ

 اولا نع يوسإ ى) نع يرعقتد نعاولا ٌبي نع اهاه مضر) تن



 ١ ىتستقي نا بحا نم امدح و هيلع هددا قاض حا لوسر لاق لاك
 لملك ىيب لوز ع هندإ ةصورع ىقلاد للا تطرلا بييصقلاب
 ىفىع ليفطلا ىا نع لدر كت دحاحاو باطقإ لبإ ىلع بع
 | بجيل ماسو هيلع هدا يام سا لوصر لاقت لاق مشرز نا قيد
 ةتجعو كيب هندأ هيسرع ىقلارحالا بيتقعلاب كسي نأ
 1 د وسو هع ىاع يك كسمتلف تاع
 ىن) نع ةحوكع نع كود انّلا و عساتلا كثي دك مدال
 ' لدبح ورع هدا 4 مابسؤتملع هقتأ ىلفص هقدأ لوسر ل (35 لاق
 حني ناد عي ابشما تم عياروسي لياوسا فد وطملاوطق متم
 ( كدوحعحا قلعه بلاط ى) ِت) ىلع مّصَعِتت همال) قةهؤطموطق

 هعتا لويمدر هبار هلمح 3 ثوعنرالا 0

 تب ارياهو ىشإ َيَعدَجَح ةضقلا نق ماس هدد ] ىاضص

 هسا نع ةووعت ا دعا توك ةووح

 هيلع هنا ىلص ىقلا َقِعت لاَق ككام نإ سنا (َنْنافح لافآ
 ١ بر نإ ةزوتان) انعيحأ ناو ءل لاغع ىباسحال] هزوي ىلا مام و 7

 2 - نت] ل اعح بلاط ىلإ تا ىلع ى |ىدمبع قانمع يل اعلا
 لع ةزرب اياب ىابلوا ماعاو تاميالا) راعمو ىدعرلا كاد
 رعود ققبار يحاسصو ةمولا تدع فبما باط ى ل نا
 قاعات نعاماو فكر ةيحر نيا َقَحَِتَي اوم ىلع جمعلا
 لختم ىدإ لوصر اي اولاق لاك هوم قن] فم أب اه نغ ىامت نع
 ىل تا ىلع اًنىلا ىاملع ىلا لاَقَمَمَعلا عود كاد
 ظ للعلا ب اكن انررك دبى و جدال وفم موج دج نه كلاط
 قا ىلع تح رع قن) هقدأإ لبيع نم ىٍسينع تانكنم هينفع اول)

 يسم تعو ولا نسا سي ل اج ل



 نع ادركذ و مل نتا ف لوثل لول كعم هلل لاق ماسو هيلع .
 5 ةءعوضوم انشا هيانإ نع ىوري ىسيع لاق هذا تانح

 كومدر الاو يد اكل تب نذل خالو لال و ةناردر لح
 , ولي مادو ىةيلع هندإ ىاضوقتا لور ىلع قيدار .>ورو ىف
 3 (قولا رد ىإ نع ىصاؤرلا -:ةروضئدا قكام نع ةماعلا

 نأ دولا ىلع دود لاك و هَّلَع هنس) ىانفةننا وسحر نأ
 ظ قاف نجلا وحلا م اماو «يتم وكاروما بلاط ىإ نا ىلع
 !َولَخاَم لوف اذ هد ايضا هوه و ىهحذ ٌضايييق قليب قعام
 ,هأَتق دص و راألل ادد تولوقيك يقود نم ىكقتلا ي ىف

 !؟راودر فوق اكدعم التاق امو هابرضف درقصالا اندراو
 4بحو الل ) (هوعن نوا(طتال ةدرتس نودونتسك يدوم :

 و) دددلا ةلملرل اع وهوو قولاطلا ىميشل اماما
 ري ىك لح ني عونم دار لفل وصاكوا 6 دال ب ىحأ لود املا اكوار قيلا

 0 ليه اع هّقكو ماظن هد اتيت | و مابسو هيلع ةندإ ىلقم يدا
 "ةىدرالا و ناملا بنتن م3 وكلا نم هحر ذو لوقرعت
 انسع ىرشكرلا نع ةّبحل تملا وعزا د انذا د انسا يف
 بلاطإ نإ ىلع لس لاق سابع نن] قع عدرل) تا ةدرع

 هنا ياطإما ايرفلا لخد درو ننوورع هع هنا ىنمر
 (اهطعنمل هليضح بلاط إ نز ايلع طعامكنلا ماسو هيلع
 مالسمدلا هيلع لبيع طبقق يتقن لحأ (هطفن الو هلق دحا
 كملع ارو ٌلحوزع هند) نإ لاَعق ةنكل نم ةهعرتإ هعمو
 هنل) اهعذ ىف بلاطو) تائلع ىلإ لمت ىح ل وعند عالسلا
 هس نكن انهن يوخ ا هتف اذ اق نؤيتكك هور تقع
 كْلْرإ ىلع ىلا بكافلا بلاطلا نم بت اروصي قبرطس اهند
 وهو عرادلا همضو هعضو ف لّشدال ثب لها نمد بلاط



 0 را ا نور تدي كا وصار افنان
 ٠ الر نع مالسلا اميِلع بيسأل و نيكل نع هر قت دكذ ف
 وص[ ع اوه تكل و نسل قصرم لاق ةقاش | عيبم

 قب دنا ينمو: عد ركك حفار عضو تاب ماعم

 نم دك و ضنا 612 قات ىلا اكابسمل ىف اياعاع ا كهش لاتج
 لو لحو رع هعدا (َذ اعنا ىلع لاقع اركش ههه تدعوا ]

 ىك د لثن يطاق تلاقواركش مان) هك الثا هن الز هدد نيم

 تم ىقينه ىنأ اذ اعّنإ ةيدوك اد وس هبر اع تلاقد

 قيم الفلإد ام مدد ) حتت وك اوحص اذ ماب هن الث ى ال وح مه
 اع قفلطن اًنرنكأل و قيلق لدفع ىببِتَل و م اينص رعت د
 هل ل ايد ىدوهملا نمت تدر اعمل لاَمَي دوهيلا] نم لحد
  هفوص 2. هرج قلطع) و يجند نم عيص ] م نت الث ىعلسا
 ءاطع اك ل (ى مامسو هيلع هنس) ىاض رع تن يطاق كت اعل رفح
 ١ ال5د لاخزو ول اه ىلع لغم و ونزول ادخ تاع ا تح (
 نىك طك ءىفملا ىم عام ا ةدراكل تم اقو اذه ل

 3 ىاص ىلا عم بوؤلل ىلع ىامص و ص) رق ] ةسيح تف نت رعت
 0 | و لعق و ويب يد مافطلا ععموف عحدو . و نولع هددأ

 را وما نإ ا ا
 ماهطا نولك انا تومعم ا كاب ىاح ئىاسم ا يكأسعم م
 ١ هط اك توك رو علي ىلع عخرخ لاق هّبعل لدا وع ىاع هند)
 هنود ها اعاده ٠١ +٠ لوقت اًسناو يسحلو نسكلو

 : . يلسلا فسنايلا ينوون ,مفىتقيلا و ناقنسلا َتإَذ ,يظاخ --
 1؛ ثيوكتحو هد ) كل ! ولد ؛ 2( . «هتتح هل نايلا أ اع قك٠ :
 فعل و (نل) ك] ىومب © تحلضلا ىلع ةيعكل توه٠*+

 1 يي

 )دس 0 1 -5 ١ 1
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 ىلا ع امطلا 1 هعاس نم عطإ نإ اوهرأ] نعاصد لوالو

 ظ دظت موق لك نق ىتيكل ا قوه نمالب وُط ا لهوكذ و ٍيكسملا
 كندا هوهتكللا كرز نم قكو نماهلتع ئطاح هنهخو نايا
 |رهلحا و هلم نع ئحصتلا هكني د لع وّونع هددأ هذ قد ام

 بكي لبطل نارا ملغ لحمل ليايسلا اظعات ىئلفطلا ةلاع) نم
 ىلحولا نا هرخا قد ىوع امةع (ظقد ةبكاكرل توكل

 امك لنيغلا ىلع كرت هللا لاق ىكَّذد ماع قست و هيلع هدأ ٠
 نتعح اداه تلخص ىلع دنع لخد 1 لاق م ممىم يلع تلّرتا

 !قوهئع د دوه ومحلات ةلكم (ةارع وأ تدون ةولمحو وعل ١

 5 «ىاعخ م ىكل اخو ههصدو كمّشح الل تن دعا قعد فميقل

 لشحن دعالاقو انس ىو ظ0ظ0 00 ند نن) ععص]

 الح تعلم نابل هناك ا رو اما وويل نع ب لحاتكرع

 هيلع نع كوع الا توكل ةنا در نم أح الكذ هد فتون

 5 هيلع هعد] ىلمص هفدإ لوسر تلاَق هنن اع نع دوسالاو
 توع لك ىيينح قا اوعرا توملا مح 4 اهّتيِب ىوهو

 ١ وي قكاوعدا لاكو هسحاد عّصو م هيلا_وظنق وكت ان هل
 ياكرأ .دإ لاحم هينجار عفو مهيكئاوطت اءاورع هذ اوعدك
 يفتربام هشارق بلاط ف ] تا ىلع هلاوعدا مد تلقق
 هضول هدا م هيلع تاك نلا بؤنل) ندوك) نهار اماق هرمع

 ىطخرا كلا لاق هيلع لبو فضرعك ىحويئيمتع كرد ماك ا

 ةنئتدد اع نع [نيو ىورعم عونمو م تب دع | ذه

 كوكو كريت جي | و ةيلع هند ىكم هيد] لويسر ضعف

 ذوعوز ورد هصيصع 3 كومحر الذ و نسم اكل تب نذل

 ننإ بباسلا نع ىرهزلا نع و يلع هند ىاض لويمترلا
 ماسمل لحب ال ماندو هيلع ةين) ىاضءخت | لوسر لاق لاك فن رد 5
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 2 دوم تت لحإ نه ىلعالل كفروعوا ىددوح ىوت نإ

 كح [ند نم عيصالا ىع دك وعد زالا و نسر يملا تاقحلا
 ىىعرشتع عيسل نم ] كل قات وهى لهن ) ىلع لاق لاق
 قتال نوما و ىس وماهي نام ىلا ةلعللا ىهدتن اصمر ند
 ىسينعاهيك عر ىلا ة ل للا ىح و ىكاّصمر نخ ىّضممع نوسعو

 ىكر ف نوملر ال وعن اسلا تب نحل عومموم بت فح] ده
 هلاك لاو نس ابع ثن) نع ةمولع نع ةمقلا موث هن 0

 انوع بكار و مئلا ئام و هيلع هثئ] ىلص ةدتأ ل وفمجر

 ١ تاذوسوب ره نمو لاَعق تعابعلا وع هيلإ ْماَعَح ةمجد)نح
 ١ اهرحو نادالا ههوكاههمو فارلا) ىاعق ]اعل لاَتَك
 ناداه نان نحف يزاهانز) و ولول نعام رعد ىنوعلا نك
 ىديضلا ضَلا لكم نإ نويت ةزهرلا بكا وكلم اه انيعو
 كاع و ةومىّضن ةا يجن اعلن ىممشلا ع امرئنك ع اعْش رمل
 هوت زر ىد) ىلعلل ف هدرط ص مر [يل) لكم اهو نم دود

 الطتاك امعالظ) ىدلحرلا م تاىرلا ةلموط ةومدلا بد لم .
 لك ئحو متل اكاهرم اهريس يف ديو ح) در تمرعلل ظ

 ننعيفتو مالكا عىتتل ييسر الإ ىنعمك ى تمت اعملو سلا
 لوسرد نمو ندد انعلإ لاق لقتلا تون درا توح ىصذو
 يحلاَع همود اهوودع ىلا سا ةقانتىئاع اص ىعاو لاك نا
  اوهتالصا كل | ليع نن) عزمى مع لاق نمو ىنن انعلا
 نمو بس انقل) لاق ىف ان ئاعإ نومْنَتل) فسح هلومسر
 نم اهمامر هيكل فوت نم ىاع ىلع ىعاو لاف نإ لوسوت
 يود نم عات ةمجد ار ىلع نوكاب ىم له امساع بطرولول
 ى ارم هتودانهنحوالا نكر نمامانكر توفي ح انلا كف ىل
 كييضا ىر انوعههو دجااول عييب دن اتلِج هيلع يعملا بكارشت
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 اوهام تاكل لوعتك هس] لومسر يعن أ ف ةمدأ الل هل) ال نإ
 فير ولا ف انطن نع ىدد انهم ىد انيق برعم ىتد وأ ىلماإلا ا

 ته ىّيوع لماعال و ام روع ىتال و (طس رم ىكت 1ققح ىسمل
 و هيلع نأ ىاصخدإ لوينت ر ىذدع ف بلاط ىنإ تأ ىلع
 عصالا نع رح ] فرط ىلمت اعلا فاه و ىتعتلا ماماو

 ىلعةنتأ ىابجةفتإ لوئمسو لاق لاق ىسانع نن)] يعوت اي َت)

 همعماعكلاق ةيدرإ توا ع بكر هيفا يف ىسل ماسو
 . لع انا اما لاف نمو َتَنآ ىع )و ى] لك) نق هل لامع ىسانهلا
 ترعع ىلا ىدإّةَه ا: ىاعح اص ىحاانا وىارلا هيداةاد
 اَضَنلا ىف ىلع هندأ ٌلوستزر لست !و هةمدإ لإ ةركيمج د
 نمَمَك ان ىلع بلاط كى ) نيإ ىلع ىرهصو ىمع ند او يعاو
 بيضصم ىنعاإ دوم نم املحد و موطلا ةعفم هتك قوز
 نم ًاهنت د و ىعبتال وق اىثا نماعيسمت ار حالا بعص نلان

 ولول. اهييدع ووقرالا كمل] نءاهم | قكو نمئسالا متعلا

 ضار اوزوه اطو هقد اومع اهطان هقد ازد نم هِمَف اهيلع
 ع ىلع | قها وكاد الا ةكعالل! ىم المبرع الَك فرك اول بد
 ى ام ىر اسف ىئملاعل] بر فوغ لم اهوإ لسرم ىدتوا
 ارح اكلم ذه ىسيل ىكوولا ن اًنِطتو ) ىكرملا تامل تع
 ىإْن) ىلع !ذه ىلاعلا بر نع لم اهالو السرون ايد الو
 | ماما و يئئمولاوعم] هد نك نمعب (َعو هم لمم نم اق ) بلاط
 تاولو ئيللاعلا بر تاع ىلإ نبك | زعلا طاقو ىيعتلا
 توك ىلا و ءاع ىلإ ماقملا د نآرلإ ئبب هدد إ لمع | قناع

 هتوزكم ىلع هدد هدكا قرع لال اضّمعم هدإ يعلو ىلابلا نئتفل اك
 هيلع ىدإ ىلص د) لوسر نعمل ان نه ده مهجر ان ف

 يلع در وهمص نوعلر ال)و ىم (ءلا هتنب لكل ماس و ظ

 لايف ' هي 2



 لاق ىف) نع اكرهزلا نع هّييع نب ىدفس ةع ْيَيَعلا مود
 ىل بمن ةعلا مود ناكإَد) مانت و هيلع ) ىاض ض] لوصر
 .يبإ فول ن انطن نم د اثم ىد ابن م اليم تّود الث هل وطرتم
 . الا ىد ان لاق ٠ العا توك اه قرا ك ل اقيم بيِحاَم دنع
 . تالكل مدع مابك ةارمتك دد نوكيم بلاط ك] نن) ىلع تا
 نمد] لاق نكتموللا يبت انلع نا و تالسرلا ليس | فرع نأ

 نم ةضقمدد الر اضنالل اهااب لاغح | لمي كيد ايلع ىدفج
 تروا نع ال و ىدوعي الار اصح الا نم الو ىعفمد إ] نكمل زك
 عوضوم كر نه | قه ىقشتالا) ىحن الا وب اس نم الو ىعدالا
 املا تن ىذل مع ريع ماندو هيلع تنإ ىاص هيد] ل وستر ئاع
 قراَجل] هدأ قمع نع معلا مول هت وسكرلذ ف توعدر الل و
 هند) ىلصومحت ) كوبقي ر لاق ل35 بلاط ىلإ تل ىلع نع لك ود تن

 معلرا ىلا معن ىسكي هدا ةلح لول ن] ىاعان ماسو هنلع
 فيول نيي تعماعت م ىنيضيب ] يبت اسكيد مالسلا هيلع

 تلازاسل نع ما3) م تيزخ) نيب ؤذ ىبكاف انا ىعدا

 ىجكوع م اعدم ةنروها يرد اسكتح ىاع اه تن ] اع سا
 تسكاذا ىسكت نإ د تعد )ذ] ىىدتن) ىلعاب قصر عا
 | نسيم هب رروت عونجوب تادح ]ذه تئفشت | ذ) ممَْسَت ناو
 مم اعذع هت لصق فتن وستحنا بن كل ايا ذكن اكد
 يما صسو هيلع نإ ىلضون] لوصر لاق لاق ىاع ع عمم تا

 يرحل و ىسقل و اهعرق ىلع داهلصا نإ ةروتش لشم ىلكم
 بيبط ىلإ بطلا ىم حوت ئس ى (ةاهكر و ةئيشلا واهمرتم

 ىكاتلا ىورب دوفعِل نب د ابع هب اورو وغم وم تن قرح ]نوح
 - توسملاو ىداكل ب ددل كولا تقساف يبه كلا نع

 مح
/ 
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 نع ىيمُتنلا تع هز اعخ نس نع ةنكل هتئرتت لحد ف
 كتعمَضو تَنا ماسو هلع هدد] ىابم هيبإ لويسر لاق ل اق ىلع
 كب ىحل عضم تاك جيم هدأ و ر و صتال كب نم ] نوح ةيحا ى

 املا طاملا ىلعز احال هنا ىف كوسحلا ف ناتلا كتلثل

 ملكك ام ىف ستت] نع كحمْيلا تسحن) ى) تا قسكل نع ةتزاج
 وجي[ | لون بلاط ى) ىلع تمس ى) اخو تضعحاللاق

 صك والا ةاركا اء اف تالحدو تا(ةاوما ةحر) ىماتلا

 كوعلع :ةدوول]ل والا لحرلا و ىبمالا! ىوقلا ترحاتشدا ىم
 ىلا لافو كامتمسا لاك ند فص أرلا نم هقك موقلا د فدسول

 (تمَمتد نإ ىسع أ وَمم ىسولأ هن ا ومال مم نمه] ديفا

 [ل كيوم تين هجانتم ةضاكلا ةارلا اعاوإ كد نكتول
 نتاه مل تلاقو ماسو هيلع هسا ىاعم ىجيلل ىف تسرشت
 هدد[ زرع ين ) مايمدو هيلع ةيذإ ىلبخ نريص حور ىعورز «تجمسقكت
 يكاود اج حلا لحرلا ام)و همم ىعو رو همال) له ىجن هن)
 لمحات | تسرع نق تا ىل لاكو ه اقولا ترمه ال ىَد قدملا
 اهلجكر أ كعك هنع هس |ىعر باطل ند أعنف ىفمترمالا
 كتمت للمجال هس ] و ىت د لسد لاق هد ىضرت اله مع

 طاول) ىلع ن] لحد مانو هيلع س] ىاضمخج | ومفيد تّيرمص امم
 تلاع ىلاطه) َني] ىلعز اوحالا لح) اههز وحال ةفقعل
 ىإ لوسر نمو نوه اك عقو كستمت تاكرسإ الو)١ هل ىتنع

 أراوح فبكت ىاع ان كك لاق تلق وهام لاق ماس و هيلع حل
 ىسلا فعد همكل لهأ لوفلا دبس امهاد عو ولكي ىب] بميجت نمل

 تلاط ىَس'اب ىلع ىل لاق عما ةقالكل تنفق! اماخ ىشا لاخأ
 ومد ىضرانإ كف نككماك نوكلا قاع هددا كن ماعلا ىدراوم
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 ا 2 تيك نأ ينافي عطعد ارو درعا تع دف اس ىاعربم ا

 ْ ففاركعا ىدم نول نا نم (ةوهةهددار ]و دا ماع فئانقم ىف
 كلوعد و ةحلع هيدإ ىانضةفت] لو يتر تقم ق وو هند إ ىلع
 حاز يخل لاف ايلوالل ءاهىاعاب 2 ىسعتلا م (اهانا

 .فع توسل و كل اكلا بن لكلا نص اركعلا لع نم عوفموم
 نير] زوج نع ىس) تن كلام انت نع لاق كرملا توتلا ىد
  تاكلص من] لوصرل اق لاك هتع هننا ىدقد ىلع نع ميجا تع
 ١ امض ةمعلا مون تيومالاو ئيلوالا هداععادا ماس و هيلع
 هالو هع نت اكنمإلا لحاركتل مهعووسع ىلع طاملا

 قوم عوطخم تر ذح ] لمذ هتع هددإ يعد بلاط كف] تا ىلع
 دفهاع نع ىعلا !نص ياتو. لل وعناولا تى دل حب و5

 هيلع د ] ىلص ىتبلل لف لاق ىند انع ننإ ىع نسوو ُنَخ

 ٍتز ىلع بع لاقوه امو تلق مدلاقزا حو انلن

 في اقىد قلق ينةداورو 1 ل ل

 2ئكاوىسماتللا يسن نكل به ن1 ىد رع الو ىو ودوتع
 لاق هعاخىن) لاط نع لف وتد ىيفكى ع ىعملا ادعو
 . كح اض و ةيلع هيدا ىلضومت] لور اًيلع جوج لاق

 كلكم ام لاقك ىوعنب) نمعرلا فدع هلا عامخ لس
 دارإاكئةهسإ نإ تار نم نتا هر اند لاكةنداآ لوسر اذ
 . ًاهروق ىروط ةرصزمت ن) اكقن وما ىىط امد الع جوري نا
 "هلا تاكاذ اذ [طتتل اح ةكيالح سا اكيد او اكاكص حوت
 محم يِيلا لهأ انلاح نورد الق ىلا قهكم اقملا تران
 يتنحاو عيما و ىحا ىيف سدا) نموارد انانكهيلااوفحر الل

  بيبطعكل لاق ر انلا نع يما نم اًنمهو لاهد باقر كاك ]

 نول و مج ملكى وع ثبرعو لاط تباع ثدحل ذه لاعد
 : نوك



 نكي نع هعمل هلاقد) نى كوسكل و نسداسلا تب نذل

 هضوم نو ىلتع ال) لكك انك لاق هددا قعع قب لي وضح تع
 تقال ى)نن) و ةعيتعح اوزا هيبلع لَ ىف هنه نا ماكنلا

 2 فالعقل انول لاعك هملا ةفيتعاوب) فَحل اف همرش
 مايا نم موكزحاو ةوعال]ماب) تم موقلوا تاك اف سل

 ١ تيراعان بئاط ) ند ىلع نق ث ىتح تتكىق د اسدلل
 لاَعَد ىاَتل ىتعالا لاغم لاق ىكربيح تاكاهمع تكسسم)ول
 ةعرم) لكوتلا اونا يت لح توىسصمإ تو دتسل !نه
 (/ُكَديِلَع هس ىلص ىدإ وسر لاق لاق ىر نككل قيفسست ىل
 ظ القرا بلاطى) ت) ىلعلد ف سا لاك ةصقلا موت ناكاذل

 ش ىاعف لَو ككذو انكشفن) نسراتلا الهراد مكانها بع حشا

 اومود ةغفتحاول ا! لاقك لاك ليمع د اةكلوصعحق (انئلا
 مهدأو ل( | ىره نم طان حالا | وم وق !ذعه نم مطاب ىلا
 ."وىوفم ود تن نهأ نفد نئيعالا تاعىح ب ايلا انويحام
 .تانكوه و ىعكلا قت ىوسإ هل عض اولا و ىكئمع الا ىلع
 ماسلا ترذل تاذكوهو قايل ىلعاصتا هفضو قكو
 هنأ ىلص رندا ل وننحر ىلع ىلع عور ملسه ف تورستكل 9

 ىلع ليغ ر فوم ىنإ نع د انمالا) ىلع لمك ماندو ةملع
 هنح] ىلص هندإ لوس و ل (3 لاق له نع هدد ] نع ىياسنع ند
 داسحالا لَتَق ادرإلا فل لعدزع هبد)ةنأ ماسو هيلع

 لواكىل قع اطلان اهرما م نكترقلا تح اهافخ مت م اع نعذإب
 ٠ نإ ورو عوفصوت كر له ] قه ىلع عرر يلع ىىاست عدد .

 اصمغةداورلالغال نانإ نك هوناوبوب) نن) ةسالنع

 هسسانع هورع نإ عاسنه نع فوريمجلا 5 نم اكلا ت نذل
 سلا لك قوك نعي وم هياط وسرم تلك تلاع يوجع جلا



 طاق فلاَق ىعلاخ كم ى١ لوك ىماَيْلا معمم تقوم اونا

 اال رطل اجاب ل اهايلتع يلع ف ماعجإ ندا لوضزاو

 ىاع عوضوم تت نم ] نوابيش هسقئى لووت هيندار يم

 0 ا ا دلل ٠ 0017 نا اسمبلا وضح

 اطو]ىإ ىلع نان لاك لتام نإ ىس] ىع بره نع يارس نع

 ّْ 1 لا و ايمق رم (اليددلا هيلع
 فاح ىل ماسو هنلع هسا ىاص تلا (2 ةعاسالل ه كاش
 ظ هاودالل هدا ىت اعيد وكم اود) لاختت همجو يرطظتد لمحو
 الة ئقمالا | ده تع د نالا | ذه توم نل لاعف هد امل ال)

 ب اد هدال عضوم ب دع اذه

 بت !طول) تك دكل تبر اعا هتف و ةعدراإلا لبااصد
 هنأ) ىصر بلاط ىأ تن ىلع ى لاه لاق ىثإ ىع فييعّىع
 هدد) نإ ىلع ا ماست و يلع ىن] ىلصدنق] لود ىك لاح همع
 تاو دنس نّمع و ارع م عوانلا ووكتابا فعلنا توحا

 كق اكنملا مك سإ تح)لق ةعدرإ مد) ارهط ىلع اي ناد .

 اعف محال ماضععت ال و ىَعَك نم ١ وعال) ماج الاح اكلا مق
 كاك ىنا ىلع ىو ىمز نفع و ىمز (فلخحب ١ ىعسص

 ىاتمسالا ادم هاور ماع ال ادع ىكتم تدح !دهبيطتلا
 كدخحل تالوهيم ا( ضد ىتع انقلا هتعد لقمتت نيرا صالا

 هد |! لومسر لاق لاخ ىسد انع نء) ىنعواّير نمورعع نع ى اتلا
 ان كسلا تكد ايسر انانهتلا محن اكاذا مهد يلع حا

 فعو ناطح) تبرع و فتدصلاركر ىانك ونيف فرع نائم نأ

 لحد اقةنك بان ىلع فقركت كال لاعتق ىلع د تامع نب

 ااا ا 00 هقئأ حوت ابتعد نع

 000 ا ع بك تداوم لمتد تاردلل قاع نوح
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 قتردأ دعوت فَي ئم لَمَتف ناولا ىنع ف لاي مامهأ

 رح 0 ل بومتد نم ففهو

 اح [رعتوه د او اطر فلخ يف (ه امرسبلا هل ل ايف ىتنلع

 0 ئصع بلاط ىلإ نت ىلعيطعمو نضرالا وةتاررسلا َفِلَف

 ]و ر لاعبق "ةنكل تق قبب ىلاعك دز اهيقلع ىلا تحل نم

 ىعيغ نعي ىرسلا نع غنصا هزور وو و تعول تع .

 طبلكملع لوب | دهو جتعنن) نع ىلب الإ نيلس ىل نز
 ل د وميك هع ايع هر اسدأ توهنع كور قمم ول عيص] نم

 فسر لاق لاقو ند اع نع درلا كل نع تز انإ) تىلل
 ىدم) نو مالو ىرتد وركن ولأ ماسنو هيلع هدأ ىلع هندز

 فاو. و قم نامعو تاسل ىلع قطتي كبيعر_عو ىويد

 : توكووتم هتاورو د ال عوفم وماي لع ]| وذ ع وك بعام

 نع مف ارنإ نع بميلَس ىك) ٍتاداعنع عتارلا تب ىلا

 ىدأ ٍلويندر قع ىسولع ىح هانت لاك ىرر قلل ىروقدد ىذ

 السلا لاعو ةيعا نم قيرعطيهد) و هيلع هينا ىلص

 يضم سلا لمي لفتت ا لق لحد ع ةدد] نا نان قيدع

 اقللا ف انرم (ب ماس هيلع هننأ ىلص ىولا تكيف -قلعرفسلا

 بسس اعف كوكو ةطّوسلا له ميس ىددإ لوسرأب اَنلَعَق

 ةجح لجو زع هس) فلغ حل ابين ىملاد ىتيد ىنلاو

 و ممعم لك هروعمؤم ىلا فلا ىف لكنت صققلا ندع

 ملك نع نم ىرع از وهرنرد لكى لع يدرس ىلا ىلا ظ

 رجس و لسع نمرود و نعوم نم رعي را اهنا نمدرد

 نق هرعاس فلآ رعي لكىاع نجل نمرقت م لدبي سلم نم ظ
 كام زم ىل) فلا نصع لكنو نصع فأ] ىلإ هريدي

 نم ىلا تلا ةفرو لكم هقرو قلإ فل) هلعرتس لك

 هع
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 الث ف نيدإو ىلا فلا انع 14 تع امتحان تلا فكم لع
 فلا و لك ىف مم ىلا فلإ] هحو لك تةههو قلا ىلإ ىسأار
 3 امّصعْن همت ال َخَعَل قلا ىلان لكورع هعتإ ع .ىت ن اسف فلا
 لعد تامنعو رع درك ك ١ ىدعل حفلا با ون و اضحن
 . جضولا 1 كن 112 عوض وم ب وضاذص مانسلا يلع
 قة عناىهرصه نإ و لص هيا ورو لاوغا |!نهىئ جت !اعو
 12 زو ىلإ لصد بع جاب ليه اجلا نع
 لاق لاف زماع ندا اهدعع نع هن اكتع ىا تعاممع هدد |

 هيو ىي) لما رحِس ] اك مانصو هيلع د] ئانف هنن] لوسد
 نمي نكرر ىبردت نإ ىتىعو ىسلإ ىر اد ةنكلتلاق
 جمل تحاو لان نيعسفل و قسحلاد فخرا 104 كك اكرا
 قدر ط َ هيد لجو ىحاركل طفل ىم ووملا يقع أم اسيفم

 0 رد ا 0 يدا نك ها

 بحاودو 282 ماسحو هتلعةدتإ ىانع هحدإ لومسر لاك لاح
 0 ا او درا ل هت لعط تحللا نيم :نلاغ
 ٍقسكلو نينا اك زا مل) لحوزع هدا ل ةفعف كت اكر) نم
 هن ل وسر لاك ةبقع لاق بىووقك) ىبثك اميسيمق لاق
 و5 ىسورولا (قَدَمَح ٍفنيسلو قسبحلا ماسو هيلع هز ىلض
 ىجلكلا) نع سابع ني بي لع ىم ىور لق و نيعلعم
 هسا ىلع هدل لوفد ل اقلاق ىنت ايع نت ) ىع منامم ى ل نع
 ينير نأ نينجرن املاعل ل اقزةتكل هس)قلَخ ا ماسو ولع

 يحل وع اهيس ارد : ةتحنل تمد اف نيمو قسم اب كفم ىدكد
 اًكْش نلاغ [ذ تلمع مل امل هس لاقت تزعه ]و اهعسرع ةليل
 كدا ماده نع هثيِداع ِبي دح نم ىود نق واملا ىنم
 مةميلعس | ىانص هدا ِلوسر لاق تام ةئيج اع نع ونا نع

 ىلع“



 ل

 ىو او يدر بر انةنلاَق سودرولا لهو دعما ىلحال

 فكل]لكنم ب نكت | ذه يسبقل و ىسحلاب كيقتز قو اهيلا

 قيسكل ل ضف تى مب انهدلا جيري لص هل ىِييل و صال

 باسط ي) نبا ىسون اخ نع لو الل كب نمل يد اها هتف

 ظ ولع هد) ىاصوئتنلا كنعانتكل اق ىه ايع نن) نع هيدا نع
 ظ تيسكل نمالا نق ىلع و مهاردا همس اسك اللا لم ىاعو

 7 ديلع طئفذ) ]ده لع ءر انو !له لفت ةراث ىلع تنل

 قانأ لاق هنع ىو ملح نيلاملا بر نم ىعوت لبوع هيلع

 لوعتو مالسلا كدرعد ل ىكر نا نى ان اعف ىدر نم ليرع

 هيلع هسإ ىلص ىتعلا ,ظّدح (ه دعا دق اذ امعع) تسل ىف

 تز لاك مع اكنف يسحلل ىلإ وظَتو اكف ييهادي] ىلا اشو
 قسغعلما و ىربتع هيلع ترجي مل تان ضمو ةعإ همإ مهاسإ

 تنزع نام ىكم وىعءدو ينو ىعنبإ ىاع ةوداو ىطاك

 ىرعزد ىلأ ناو هملعات) تن نحو ىع نبا توعو ىقد )

 | رب اب هين ده مهازب) فْضَتْجِن لب ربع اياه زع ىلع
 0 ل و هيلع نأ ىلص ىدلا تاكو ٌتالث نوذ ىميقك لاك

 هانا نر قير و هر ليم ى] مَيمدملمح النعم ىيعلا ىلر

 ١ يي ا ردا ىن ابهكي قف نم بْن ق لاقد

 تئيسفل لتق عد انه يانلا كب ىدل هعتمو نم سا تق
 هيلع ىد] ىاض ثا لوستر لاق ىَلاَذ وماسن م) ىعرعوم قل

 ل و ا راسل ا ا <

 تاباَدكلا فدوطكتن لوس هبوارو عوفموم تب دح | ده

 هلتعت (ىلا يونس لمح ى كل املا كت لكل ىاع (صولا
 نمد ايع نيإ نعرعره قب ىوومعت ىنعوفتإ] نحن اث كل نع

 لق نإ مانو هيلع ىتإ ىلص نر لا لجو رع هندإ ىحو ا لاك



 ْش كّكَق نان قلتاق تاو (ّملا ٍيعئععسح ًاموكذ قب ىصب تآَعف ىف
 عبارلا كب ددل ال تادح |نوذ (ىل] تاعدسو (ّرل] نعود
 ْ ةيبانع قاييط قا نعل اق نع ييسكل لتاق ةحعع ى
 نع هيدا نع يوه ةرم انث ىىو لاك هنأ قرع ءلع نع

 انيعد_ بو مينو هيلع ند ىاضخت] لوسر تيار لاق ىب اع
 قيام هت تمل لوقحو ةّيودر ليقد و تيسحلل ىدحم ىب
 تنمقعر ل اذ هلت 3 ىعمو هددإ لومسر اد تلفح_د اعلاق
 قى هستقيت ك اى عاع هل انت ال قرعشع صوبي ىم)
 ْ . هقوعنز و ىرخأ !وعطتد ةر انابس رن نارئملا و ىافلا
 | دامص) وصوم تن نه )| نه بطخل لاك نع ىعلوحد
 '"ن طاق لب انصةد تا ان ل لمدإ الو ل و انتمو

 تسيل وإلا تي دقإ كيد 0 هض مالت اهبلع
 0 اي او ع نع هوح هتك تقلخ يلا ةهقطنلا ىف
 نم] ,رع نع هدي) نع مامس) نم) فد تعو عانت لحاماك

 و هيلع هعتإ ىلفح ىّحدلا ل15ل 5 هن ع ] هدا ءكعر تن اطقل

 هس | تاسق (هنئن (عاهل تتلو ةكج لخ نم ىدل و تاع نإ اك

 هليل ناضمر هت ف لمرعح نات (> | هيب وجيد عمت تا
 نيضعطو لد ةك) ىطر نم قرط ندعو نب هريقع د ةقدرإ

 ه_لطلاخ لق كامشق هليللا يدع عقل وو اذه نم لك
 مق تع قوهو بطرلا ىذ جد تيموالا طاق تل ام

 رواردلا زترعلا لنع هع ي اَيلإ تترطألا همتعلا عودءقا
 هسالومفحر لاق للاخ تاط# ننرمع نعم س ]| ليدز نع
 هسا ىعوز ةعدخ نم كول و َت اعامل لاس و هيلع هدأ ىاص
  ىتيب معا نإ تاتا عاف بلم اهشمتالا وز
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 فعلك لامع جلل بطر ىح تطر همك ىرط ىقعو ناضِمر نق

 طاح تيل (م نط ايد تاغ ةسلعَمَم :ةئكيده ىئتعاو بطرلا
 "مع يإ تدع امإ واهمم بطرولا ىكذ عج ت نحو الا طق

 نت (.ع ند نع لص نعميت ]تع مدومقيلا ىع ىدهملا تع

 تلا ءىطاع ليق رت ماسنو هيلع هسا ىامع يملا ناك لاك
 ىلص تملا اعل لاح تطاق لمقر كارا هسا ىناي ةّهياع
 لعحو ىريمم] ةلبل مالسلا هيلع ٍلنرده ى) مام و هيِلْع هند)
 هتك ىلص نتامز : اصعاضر ات عيرج نع ئمعط اك: هيل

 طاح تلمكر اهلا قلنا ل) تفتش ] !ًؤاق جرط اند ع دنع

 ةييكس ىحأم | واهتلمكا ىلا راقلا قلت هتعاد نع تعماح

 لوالا قد :رطلا فوط ةئعدر ] هلق اهيع هن ] يمر همست اع

 ىع هينأإ نع ةورع ند ( (ًمَمه نع ىوولا ناعم كل نع

 كلامىى] لوسراب تلق تلاك اهيعوقاعت هعش) ىعر شيب اع
 2 دنت قئاكام نق ككاشل كعح جرطاَف تلم اذ١

 يخت ١ 1مسلا لإ ف ىرسشأ الد ١ ةَسساع ان لاف السمع

 -ىوطت تر فق اهثذغ 6 هانت لاو انه ميكا ل للنجوم

 يم يرطاذذ تر ده توك)و اهعلا تم تلوث [ءاك ىجلص ىف

 فدرطلا اهتلِمَو ةيغلولا نقدا اماكف -ةقطتلا قلن نم
 (اًسشه نع تاوكسلا قدلولا يا عانر لب ي) نع ىاثلا
 هند) لومسسر اب لق تل اه هشداع نع هبا نع ةدوعند

 كر اح مؤك اهب ف كئاسل لعح اهيتلخعك يطاق تاماذ)
 تىدئرسا الى ) مساع اب مث لاق السع اهممكت نإ د قت

 انيلك فاه اخ اهينم لو اذ 5 ضل ظرهع ىلع املا لق
 .ظاعف مح نع تفَف او تلو اماع ىنلص ئ :نوطت نراضمف

 ن4 ىا تدي ] اناكةنسننإ اوه ىو ةقطنلا لت ىع
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 ماسه نع هجِوبع ند نانممس نع كل اتلا فدوطلا اهيليك
 تق نقلا امتع هىىدإ تمر ةسسناع نع ويب نع هقوع نن

 هند كال تعا ةَيطاق تلق د١ كار] ل ام ه] لوسدان

 قالا حورلا لمح ن ار مثل اَخ السنع امهئلت نأ فرن كفاح
 هديل توم اعو ةتلك اذ ميك نم فطع دوقتمد كا لزت

 اروح ىو اهتلبم يقل ق] فتْْس | اد اذ طاح تدلوخ

 لوس ءاَدح هن)إل) هلأ ال تحرعلا ففع لاقف لاق ببسدا
 ةحّيدكال ىدإ ود اسالل !فعت مايصو هيلع ةمح] ىافق هد )

 اهي دكعاعت ةكرو يالا ةحتنك الو ىلحر ىلع اع اق ال)
 ىروتلا ن امس هع عئارلا يدوطلا تدل تك بهذلا
 هيلع هينذ ىاص ىجرلا نل ةّساع نع ةووع قنإ م انه قع
 هعت) كوسد اب َمَح يطاق لتجد امارثتكَت اك ماسو هيلع

 ) ريم اب تاعاموإ لاك لعمك لارا نكا مل ئه لعفت كارا
 تا وحد (و لمرعهومز اعسلا كا يوسا ا1 لهو رع هدا)تأ

 ةباراإلو هعار (هعع بمطا تيار ام ةوعض ىلع ىف ىو

 هحدإ ىلت ىيطتو ىكرقذ لجودح لَك (6 | ٌوَع اهمم ببطأ

 ةكلعت ىكاو ان للا ىف) تريم اماقهوطت اهم ىيلام ف

 تيرقتم ةيويعتسلا ىلع ةبعار ىلإ عفش ١ ملهم طاح نرخ
 تسل اهي | واهم ةرهتحلا قون ةيعار ن دوق يطاق وع

 (ًينيلا له) لتخن اكل تمت الو ابر ىلا ةجعا لكأ انمد تع

 يحق نمو | ١ نح ىدتيلا كين ال ععقج وم ت دعا نعد

 لحتل ا لامجبا) لما هعصو ىذلا ن اكليل و رحتلاب
 .لىك ء يئس ىمع ةونملا لبق تادلو طاق تاق جد انلاو

 لسنالل هركذو هكرط ند قؤود هم لها ةعارص همقتكت

 ْ كعت ةنسن ةردعلا لبق تاكلردإلا) ناك همتصضصعل نسحا ناك

 نوم

00 
 ا



 000-2 ىيس رع هودىم ا ماقا دحام اءاخ هي دج قوم

 مال نر ملشج نفاس هام 00 ١ ا أ ديه عمد و نم

 تيا ني اهو ىسمكل و قسفل ىب (ه وهي او قيس كعع

 اةمجرط امل ناكل 5 و ماو هيلع هدأ ىاصصخ) لوتسر ىع

 لم لل !ده مخ قع ن ارصستم هَقسيَتعع ميس حام ا ”ةليل
 دبع نعرط اف قسعركد ى ا ال | تب نوأ] هسحعت ب ىاع
 ' هسا وز لويس لاق لاق عقل دنع الوب اه تع ىأع ند

 نقف ارم خت ىوعو 11لا نا ا اا و بلع

 كك ناره امي ادم نسعا (ةلعس] تلهام الاخ و ةيفل

 س ومد اهملاهم تسمعإ نواولاأ ازد مل هدراع هروص ارض اذ ١

 اهيندإ ىو ع انامعس ار ىاع د ايصتإل ] ىعطد د اك ك اقم وت

 تين ةطاح ةروبص لاق ةنراُكل قنهاع برايآل اَعَح تاطرد
 ىلع عحاتلا | دعح ام ل امه كلل و فعشت ماسنو هيلع بم) ىاض قت
 نهاع لاق يلاط كل تن ىلع (هلعت |ته لاق اعيش [ د اميمصح

 ىقّصع (عو كك د لحود يسملا و يكل اهو انما لاف تن اطرحل)

 هاوار عوفحوم تم دعا نه ماع نعلاب لعلخ] نا لبك ىماع 5

 ةكع الو هّتبو ل لمحا الو ىتتت ىِسحل و ىتركسعمك) نرككاوتا

 ا امريلع ىاعث طاق توون دسمان
 و وو هحن) ليع ىعّقورممبم نعل وال) تت قلل ثداع)

 َةوَرَح نك لحد ماسدو هيلع ب] ياض هقثا لوس رز تدم لاك

 طاق وزال ىوما لغو رع هنت نأ هقمربشل ىحو لون

 يح عوج ىذب كك هنن] ن] قبرعع ى ل اعف تكاعذَف ىاع نع

 63مم توق انعم ةوطوك ةيرامخ كل عنضم لك نون لسمك

 ةاواطايد لوح درمعإ) |دح وير امق ومس قمع و به نل ان
 كيعووعمو اليوطاكي دهركو و َتَوْح الام ةظلكم ول ول نم

 ظ 0



 دن اتت ةلعر قف و فتصأا لاق ىليوفلا ي انك فانكروملا
 ظ ىضت نع كرا ولا ىدسوم تل ليممص) بن دع نعيم اذ نأ
 ٠ ةئمو نما نزول (اةونع اعل لمحو هتك لاغك بوتلا لبع تع
 نع ىردذ و توك ا اي ىح يعل و در نم تحل و بحد نم ةيبل و
 امال انامعد داهيبم اود نم علت ايجيع اهب لعم م فيحدتذ
 فلل السن تنقسم لكرد َنماد اقر امي الل ىلع لععو
 .لكئقلمحم انفي نصغ لكنت ىم ور ئسلا عاود ان تعحو
 قرع مت حإ) و ىمد ققسمت] اكو ىكتعاضب ةدز نمد كرا فك

 لكى لمحو ليلا دوتعلا و تاوؤعرول اد اهيمرأ ىمرح د
 تانرتن ن نار ى ان لك ىلع بادب اما ةيعلا و اد وهةنف
 قى ركل) نإ ب ول ] ل وه بونكم بانكو ىئسوؤم ةجق لك ف
 نكاح دل اوه اتن لاقت هلل لعد هسا كم نمل لب مبح اب تلقت
 كورعنر قيء ع وخز ىاهب امره ) اهف انجح ىوست مر اعو ىاحا
 بالا ىعور هعامقادنمركو ي قاتلا ثادثل حا
 هيلع نز ىليم مجد | لوصر لاق لاق نسانع قت قع فيك ىع

 فمر الا هنو ادذعص لعحو ىرط اك لكحوُز هدد] ن) ىلع ماسو .
 جف كتىدحا نهاعاره ىتعمي ىفاضةساميلع بسم ىف
 0 هعدح عد ملا نإ فقوعوروعو عار يكف
 5ق3ق تكلاكلا تب دفلاع (صودان) قكف اك جر 5

 كتذع فدع ماسو هيلع دا ىلص هس! لوسر (هيبطتح كلا
 كبَر نعرب اه ثقل جاماو ىتتاوزب اه تع هيك اهعاخ
 لاَغ هنساقنع نيازن اه يعوجي) نع تمممحل نب ىلع تأ
 2 وزرطاق نمابلع حدر يح ماسي بيلع د ] ياعم ىزملا بطخق

 ةتمروعد دومعملا متي جوجل هدد ورلا ل اعف ماسلا امللع
 ىدبع اهوعيلا بوعوم ا هب اخ نم ةرغفمم ا هداططم حلالا

 - »> نه رى

 ىضاتثا



 هنزىىح ىلعل يلح ىّولا هّصرإو هبامسسو هرخ) ىو انلا
 ممسجزكأو هنن ادد ركرتعا و هن دهح مرماحا د هءاكحاب هوم و

 عرحاصللا لمح قاغت هدا نإ مي ماتو هيلع تذ ] ىاض قرع هيكل ٠
 م اءالل اهبعّرلا د ماحر الل اهي جو (صوعقم اوهاو اقعال اسنا

 حو ايس هليجت ارشد |1] نم فلَح ىلا وهو لجو قع ل 25

 اصكقو هد اضق ك) ىو لهو ع هص اروع او !وعقق ءلكر ن اكو

 نى لك اضم لكلو هلجالا وع هر لق و هرادك لا عودي

 ( ١ قيعو تُيِينو ايتام د ع تاك لخالخو لعاز قك
نط اد جوز ] نا قوما لجو نع ىل نام بانككإ

 315 ىلع نم 

 ىدي لقد ىتعر نإ هصف نم لاهذم هدا متر ) ىلع متع وز

 ٠ مهلاق مم اني ٍفِي] ندب وعتصوو نورد وه ومص نم قيطت

 اَُح مالسلا بلع ىلع لطرد ١+ بهن تع اسح اومهنتا
 لعورع هعد] تز ىلعإب تاع اما ماسو بلع هدنأ ىام ىنلا
 هب اعتز | ىلع (هيكيح ور لك دى طاق كعور)١ نإ تارا
 تعصر قو عالسعلا هيلع ىلع لاهح تصر نا هيضع ا
 لاقي او يلع هننز ىلع ة نت) لويثد زر ىتعو للخ ىو ع مدد إ] تع
 (تق ده دعست د اركض ددإ عج ماسو ىلع هندا ىلبق بلا
 حمال فكري اهلاغاببط اريك امام جوعا و امايلع كر اند
 (السلا اولع تاس حل او تنسخ ابيطا عيل امرم لحجر لحد ؤع حقا
 .:نجكلا نع ليفع ند ىستول ىع ىنن) ب لعاماو ًاماو
 ئمملع هدا ىلص ىّدنلا لّتع ان) اًشب لاق ككام تال تا نع
 ليوم ىايحام ىرّذت لاق هفع ىّرسد هاد ىعولا هيشنعَدا
 ىعاو ى انتلك لاق قعو لح ىكبوولا ةيبحاص فقع نم
 8 مط وزن ىونا لخورتعة منا تا لاك ليجمع كاحانو

 م لعن ةونرلاو جولطو ناّقعو ىع د وكم ان) كل عد اه ىلع .نح 5
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 مع اح دوقحا امل رقي وكدتد تدلطن (ذ لاق د اضدالا كب
 هتاطلس عاطلا هكر لقد دوعملا «عتد دورا همد نمل لاق
 ةكولإ هيايجو هرصرإ تووم) ككاتلا ىد] لع تم بوهرملا

 020 كلكتمكفقح رعا وهم اكع ار: رحوعم و هير فوك فلك ىفلخ
 1 1 نماصلا لعح ىلاقذ مدا ن) ز# مالسلا هيلع هبي مهع 5

 . .عاتالا امعيرلا ع ماهرالل هن ج رف وانصر فما ةهو امه ال ادندلا
 : الط لح ق1 ةوج الل تن العا قلوه لحد نع لا
 ' اًضذو وي اَضَو لل يريم! داددلك ككر تاكو ارعبمد
 . لفو لعاد لق لعف و رقد اَضح لكل و هرقح كا ىيرع 5و
 ظ تحجاتكم) م) ننعو تنبو اشي امهسا ميبانكلدل
 ظ موعيتدا و ىلع نم خرطاخ جوز) نا توما كافتسل نأ م نظ
 " تلاا مت ىد اعجز إ ىلعت ىلع نن نط اع تحور فق كل
 اهي اغ ىاع تاكو لاق ىل ع ىل ىدىضد تنآ ةزحو نم

 ٠ رهف ةحاح ى ملص و هيلع هسا ىلمحهدد) لوسر هعح قد

 امتنا لاق وان ديا نحن همص وو نممني وبك فيطد !ئلرم)
 هلا ل دَذ هقع هدجا ىيجر ىلع لْيَق) بهتتت ناشد

 قوعل هدد نإ ىاعاب لآ[ 55 و هقلع .هننإ ئىاص هحد) ل ومصر

 لاغتم مد[ عدرا ىلع اهميته وز دك ناو ىرطاخ كعوز )تأ
 ظ حاس هعجرخ (ءلع نإ 'يمه] لوسين تينحر امد لاق هيو
 000 ا لوصر ل[ةةبننار عكر اماذ اركاشد

 ا ه6 عحوتح او اركديح قوس ا داماك كر ؟ر (د و (ركك هدد) ىو اذ
 يل طيش بدا عرتحا] قو كيسا و ىض ]لاق ؟بيطلارتكلا

 مؤ مع د. انركو نب ىيص نوزع و ٍعومج ون لي يعا نه
 كلفنا 3[1١ ىض) ىلا ٍتدوطلا | ند عضو ورب اع ىلا لوالل
 هيض انلا ةيدوطلا 0000 اى ىاعق

 ا



 مثلا تبول د ابد ار ننإ ىن ص ل اهو ءدع لا ةيمتق
 تيعنع نغلعنب) ميهاربا نع اه اكل قلدربج ةبطه

 يانح حت ) ل ويسر يهد جرط اق ىعانح لاق د وقسم نإ هدن]
 دد] لوسر اول ل اعد ءزعو ضكوفلا ةييكحضص ماندو هيلع ةندإ

 كك! رز درا الهدا خرط اذاب نجنملاصلا نل ةرمالال ىنلاع اًسرز] ف |كنسد ىنجوز ك) وطاب ماسو يلع هجإ ىلع.
 قىصق قودارلا املا ف ماعد ليروع لهذزع هتداوح] ىاعل
 هيعابص ن حز ام يك] قيمود ميم لج نم هك الحلا ىاع هت يزد اهدرم) اي لك 2 و ىلحكل نم نرخ تابغل ةوحش مل . زد ىلع نم كج دوو لدرعع مهيملع بطنحمن اذ قحص هيا 1)
 تن لؤلف قعماس ما تلاك همعلا مود ىلإ هدو نسعاوا)
 اهيلع بطخ نم لو] ن اك يعاشملا ياعو د22 ةرطاق
 ىل اههود ميما و عوض وم كب دعا نه ( السلا ةيلع لبرحع
 ير] ملا ني ند ىفم هاور دقو ىصقل ووع شا
 ْ تن لكل دل يوصل و ىس وم نب ها لييع نع د انبصاب

 ماطنلا هملع ىلع ىلإ ةيطاخ تقز امل لاق ىس اع ٍث) نع
 نيسع لمريرجو اهم ) قلك ماسو بلع هد) ىابص ختلا تاك
 اهيلخ ىرم ىلإ يعم س و اهر امجت ىع لب اكممو اهبرمي
 وقعد نع اًيح) كرز ىف ىسو اسلا نب ىذل جدال جوفصوع بللي نمر ذعلا علط نع هنود كودو ىلاغت هد] توسل
 ل! طخ هدد لومس رد تلاق ىييقمع اَنْ ئس] ن] هد اي) قع
 ىزت ملك تلق نم لاوماللو ب انند الا و دز هم طاخا
 لغو | لاتح ىسصر املا ن اهاص ىلإ ماصو هيلع هض) يانج هنتإ لوشتر تحد لمللا نم ناكاماك مالغلا | نه اهمحد دو

: 8 > 

, 

5 -- 



 لوو ضو وج نام ةداكد جر هيلع لمح اة يمشتلا
 امسعمن ىكقكوه انزجح اهفوينند ماسو هيلع هين! ىاضوندأ
 لتي اريبتاو لب اكتمو ليرعجوه ذاق تقتلاق هر وظف لح
 و اولاق هكدا املي مجاب لاف كزونكمكي الملا نم عضد
 لقا اريك لح ايتسوجك م لن رجع كش اهحوز كل حطاق نرد
 "مكن املس كا ار مانو هيلع هدا ياض ئييلابك كب اقل اوبك
 الل اوك زل عل نزل كلك نع اةحاج هنن قله ردكم
 بجي غاي لاق عرتصكل ىلع هسحبلا اهيسلع اد يلع يلع

 ىن اها دنع اوي اها نمو قئمركا لود اممركا ىث ىم

 منكما ةنبطةدذ د اهيلن لعحاو امردع كر اد )لاعب

 : هك نلا عدي ا لعلو هجح كيتنال عوتموم تادعحا نهاعدلا

 هلَووو ن اوظطخ ىنتملا يبو تكر نن]قل] اهارنا هعض و
 59 9+ وني ه اهلحالزخ وسبل ماس هيلع ند ] ىلص ءدد] لويند ذ

 تانص.ين) لويبدر لغعخد) ةالرهوعصاولا نش در]وبص
 ٌْ , فرلإب الو فتنم ليليحُذ اكذ املس رم اَعَي اس ماسو هلع ْ

 ظ وحل | نه يوقد امو نوي هدب انكم تحلَخ نكن لو

 شنب ىول] هعتم د (مهلحا نوط ن] [لمعم ى]ىطمرولا
1 

 ٠ ىا نع ليفس ى) نع ضخ الان اكامي١ قرب انفلا

 . ادوحي طاق قضدا : و هيلح هتك[ ىلص هقد ] لومجر ل31

 هدا نال هيطاق اهءايس اًعاو ىىرطت لو ىضخ مهما

 ٠ كوع )نود اسإ قببطقل لاق راتلا نع اهيميحو
 اهبضلا لافي يصالو تايد ىيسلو لها ورع ىسيل د مهججملا
 ىقأو اللدع ىلإ تادخي طاف هجين يجود له زك

 011 ل لا انج اا جو يماحم ١

 1و م ا 3
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 انركذ دق و كالقلا لمع عوض وم كادح ]نهد اتلا نع .
 ىماتلا ثرى ولا تب نمل عضد ن اكمذ) طخر) دلا نع
 هسا _ نارز نع ماع نعر انلا نعاهيبر >واممموع ى
 تنصح جيطاق نإ لاك ماس و هيلع هند] ىاض ىذنلا نع
 ' نع ىنا قدرطدانلا نع اه رادؤ هددل اصم و اععرف
 لويسر لاَكْلاَخ دوقسم ل هند) ليع نع شيليكتيارز
 موعامحر تتصحا خئظاف نإ ماسو هيلع هدد] ىانع هدا
 تم ا ب2 نا ىىىلع ناعدرطلا ناتلا ىلع اعين رد ةيدا
 نم ناكلاف ىطقر)ىلل) هقعنط قو و ورع هتك لاعتود
 ىمكل ام اع نع يورد نتابع نإ ل اذ و قييسلا حومتم

 دن نم اغ) يطقر ]ىلا لاق درعلل اذا طقاض هدب 1 وزد
 نت دووم هع م) ورك المدي ومعامل تع مم اع نع فوز
 ظ كتدىقلنا اي قّدصلا لاقيف هيد مهو و قسم اى م اشعه
 بف (> لاق حض اهاهرالو 1 رجب نلا اهتنرذ ياع لوم“
 قدر هر. محق كل فك و نْيَكل له) فامشح نيرضكل و نسل
 قيل ل. ل) صاخوه لاغف ىعرلا ىندوم قيذ يلع
 لمحثرا زعير نع مدلا ايتن اهيبحم يعساتلا تبدخل
 بىلاطى) نب ىلع هيد] نع تببنينكل نب ىلع نع هيدا نع

 قئني | ركع ماسو هيلع سد ياض ] لويسر لاق اخ 7

 ىدندكو لتاق نيبو يذوب ماعا للع اد ل ومر ضدوفلا
 كارم عوضوم تي دهان ه بعل ددو قال مات
 اصنا اوَصَح هلَوَذ ف شاملا هب يدل هللا ال دعيعتعع
 ١ مالسلا هبل ع يلع نع ىئيحع كل نع ىبعسلا نع مد

0 

 نذل ادم



 لها امل يي ناعم همعلا مودتاماذ) 30

 0 ع ثنا يسرع ةرح نطاق نع راصح) اوصع

 ظ جاوعاللتوجإل عوضصوم ثءدحا نه نانح نب )لاهم ىذح

 لهل لضح نى اناننز دك ىظقرا دلل لاخ ف تاعص

 . ىن] :سز نع : لوالا ثر ندل ثراعحأ ةفه مز دلل
 . طخس] لونسير لاق لاق باطح] ني ءورع نع هيدأ نع
 ش | يل سلط اطار ط امواخإ ماس عيل

 قمعرلا ىشرع اهئتةوس اصمي ةدك ئ3 نس قولا 5 هرورصحو ْ

 ظ كيل ان) نكي ات انوتلا ةباورو ضبا كيدح) ده
 5 تلاس لؤى ابع ننإ نعربه نب نفوس نع ن [4))

 مدا اه اقلث يل) ت اياكت) ىع ماسو هيلع هد] ىلص ىجرلا

 هي طاخو ىاعو نوي فخ لاعو هيلع تانف هنرانم

 ينىث طقر) نل) لاق هبلع ب انه ةملع ترد الز نفسك د
 نم أ همك لاك تومامالو ةئئد ىميدل تان نا ورع هد

 ثلاتلا ت دول تاننالا نع امضولا يورد ن اابح

 دعس لاق ٌةريروه كا) نعمان قل نفك نك صدع
 ظ بهم ىسحل تأ ليست ىيتمعمانعتو هيلع هعد) ىلص ىتفلا)

 تاهت ىلا ت) ىويمتى رع قى همد] لوم تلق عوكر >

 ّْ ةطادبك تلد ليان ل اهو ليرعو اَن) لانك عوكد

 ”نطاخ بج هسا ) لاقق يقاتل مم ىسار توقر أءت نشد

 هدا 27ةلغخ ف 0 را اا رولا ظ

-ِ : 3 0 

 مح 0 0 يلا سا ا لطان

 110 دع يامل عيحو دما ام باوك] مف امكن

 لاح



/ 

 : يلج ئحاإ تاي دع بو سستم قاسشو كافل

 . طاف كتبا بجاد نط اخ يبن ىيلوف ايلع بح نمو ايلع :

 كوش اميل 0 نزو ىبسقكل د نسررأل اهي نل د ىجلق

 ' ثثاميل + معبلا تورطتن مس ور لا نوعد ابيمدؤ
 مرح ى وف فديت لما نم) لع] فضِيَد ] نمو قامت مضيدو :

 اويح اخك فملات د ] تود مركم ىحن ذب اه يع اقوسد
 ةمضو لطان كي لع | ذه ىاع َن) لاق ايلع اوبحا د ىلها
 2 ىمسم اكل فد قفل ىصفغمح نت هدد] قمع احد
 1 و ةدلخ بح تتاح مدت لوسر لاك تا ا عدو
 ظ 0 حض وم و نهحرل] ل! د ةونملا' جرويتل لوح

 لوسر ىاع عوضو م ِيِب نح] نعد ) ثقوماو ةكئالخلا

 كهاحنع سداسلا كيب نك ماسو هيلع هنن] ىاض ها
 0 سس اع يس نع
 فسلم رز وامل ىاع واعلاعوزرط اكد ةرغ ان لوح
 خو انتم ند فان رو تجبلا لها ثىىدخا د افرك
 فىع ىرقتال ىّضوم ون ] ور 4و عوتم وم كي ده |اذهو
 لرع.نع قوع نب) نمعرلا رع كومامعم ى ) قد)انرم

 لاقَنا دو هيلع هدد | ىاص ىثدلا نع فروع ند نيمزلا
 نسثلو اهحانل ىلع واهيعوق و املصا َجرطاقو ةوع» انا
 ا ةرعشل اًحاففد و اننئيلتن واهر نسل د

 -:َنوْحلَو خيلا و قرولا و حافللا و عرفلا لعمال ون دع
 (ءلاع تاكو انبم نويصود نمو عوض وم تب دعا نح
 نقن) رداع نع ىلع ثن صنع عباسلا كب نشل عيتسلا يف
 نوف راسو هيلع مدد] ىاض هدأ لويمدر ينط لاق ينل كلقع
 ابدوه همعلا موي هسا هرشعع تببلا لك [ةمضتلا) نم لوول

 اظن



 !آ 0 د ا عجاج

 قئرجحا امإ ماسنم هن |معذ و ماص و ىابع نو مد

 ثا لامر عاصوهو لب نع درا دوب نأ و هم د كفست

 يك لثمو اهلكاسالا مر [ماع امئكما امساك ياعهشاتا ئ
 , لعل يوهم نس اخت ايارلا باعص) ىرق ٍيطلا تع كما :

 ل ب و ماعلا ل عم تلحق و ن اح لاق هحورصتو
 لص ىدكل !ذه نبيل ىلبكملا لاه ]دح) تن دعا 3

 ' تبرع قعا اع نع ثودعكل | نه ىدر فك وهدم الو

 م وا | نمد يرجح نع خد انك

 انضتنلا  نيراسلا رش اعم مامو هجلَع هدا ىاض د ] لوستد

 للالاز | دعيت ح) ى اند زعل ةياقلا موق هو) ةكقح تيل) لحأ

 يسب دف ول لثم) ال عوفص وم لط إن تب لح ) ته ىثإ الا

 دككا| ء ند قمم هدجأ قع ىلع نرخ تن عمد نع نم اكلا

 تل ىلع نن ليضتج | فمع نع انعم بن ليحت انت دع لاق

 لاق لاخ بلاظ ى ) نن ىلع نك ىلع ىن ىئسكل نع ئيردسكل

 : 00 0 ابا مب ا ا و

 ظ ع ٍتحْرَهَدَف ندنلا ةلتر مذا وعو تويقلاو

 ظ 0 ازوغةروسنع ة5 تلمس و تاوسلا

 "لغيزلع تقعد ١ دناعال) ونمإلا اوطعا دق ورفئاعودر

 كرش تونز الو س انلا نرجو توك اح الو س اذلا ى اخ
 ريعوم تلل د دق ةغحل الضبي قود ىاعال النت علاخ

 50 مج اركت ندركل ىم ىللل حابه د اهق انع 1 هن اهم

 ل سن لاف جوال ويصوم بلل ءاّدعح لع درع
 ١ لوالل يوكل د اغامْيَح اهتع هس ) ىنعر ةثنبج اع قضق

 قى
 ١ ح#



( 

 قرا سفس نع يشي اع مامضو هيلع هندا ىلضويبلا يفوت قا
 لوسر لخد ال لاق ند رهوى | نع اص ىإ نع شيعالا نع
 ١ عل ةعمتت | ةكم نم ارداهم ةيقولا ماسنو هيلع هيدإ ىلص ندا
 مييكؤاسو هيلع هدنا ىلص ىذحلا و لياسكا دوهيلا هيلع ركأ
 و ام و هيي لحسن اكو لج دزع هدت ان ذاناكر ١ نماب او
 ارلا ار ل هروص امين رش ضوع يف تاعارز اهل وطةّيحل نع السلا هيلع لح مج اماه فوه اعل لاف جانقلا بلك اهنْط او َهنَي نإ ماسو هدلع هدب |ىاض ىذعلا لخد نا اما ةكع
 قامت سا نإ نصان لافو ليريبص اهرستتو اهمم قسنحعا] نو
 هتااموودا لوسر ىصق ىت دصلا رط كل هينا جودزت ىك ليت
 از ارك نان لاَغم بابل] عوفكوم ى) لوكم لا مادو هيلع
 لوجر (ح ىوضروق ناين تالت هل تاكو كرهاص] ن١ (#وعا
 هيلع هينإ ىلض ةفنأ ل ومقدر لاَعَح مانجو ةدلع هيد] ىانص هدا

 يف ةَعَْس اع ىهوةجر ا4ل لوي جو وخان توحا أ نإ سو .
 عوض كر دحإ نه مانند و ويلع هند ١ ىاض هدد لويس اميخو ظ

 ىلع هند] ىاص هدد لونفر ناخ ماعلا نم هوضد ىذل) لجتا 5
 تالت نتيحرل ىال نكي مل و:هكع وهو ةينْيد اع جوزت مامحت و
 َْدَوَن او و ىود هن اهائ ١و ةّشيد اعو اره |و جزع مل تاكام اند
 لوس نم يىلو اهيا ئ نك انلا ثبىدل موكدك ما اهل لاتعد
  نعممت | نع ةووع ني م انته نع ماسبو هيلع هنن ] ىاضوسحا
 قبلع ؛ مولا نم تطَمسس | َتِلاَك اهتيع هند] ىكت ةّسداع
 كيحلاق هنز دنع مؤ ك اًنكو هينا نفع ةاممتق الجووس مام و
 هنعم| تنكألا ةْشناع اهمها ةاون] امرك تشنلف هددإ لمع نب ]
 ظ داوم ياش وينسب يسب يزد سي جتا
 2. -طقتنلو امو نرلا تن هددأ قيع اهيح]إ قب ان ان انكم اجو

 ا

 ك /

 2 ل اع ع 2و

/ 0 00 3-6 
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 ا ل ع ا لعل نع كلانا كيب ىندكل تطرسا الو
 ىنح «ه-

 6-0 امل برهوم تيسحنا و نسكل ياع لخداتلاك

 “ 11 9 اعز كوس راو ريدك 1 0

 هوو كيم درب انلانسك نروسعالل زلط لاحت تءكدمك

 اا ريع هيك اناسل ال( اسما 54 : خادم داك '

 -. نا بها عاننيؤدبلع هفي) قاض ند) لويسشر قماتئعض اعو

 هللص] الو صدال و عومجوم ْت نح] ده هند امو اين فلا نم
 عجل فدو ع نعل ملم ودول هراشئالا ىمب زرلا تنىكل
 .: " لسو يلع ىننإ ىاضونت] لونحير كومنت لاخ هوك ىبا نع
 مدبب ام ةاوما رظ دب اك نوعاقجال ىكك موق جدت لوب
 نئناور ايح) قع هقيض و عوصوم ُت دح| نه نهدتكحا ى

 ثب نعل متناون) هلاقهنمبنكا ةقوكلان نكي ل و نيكد
 كرت نب هند | نقع نع لم مود كل ةراشدالا هم نسم اكل
 لاق ىدز ال هنن] فقع ند ب فيح كرها لاك يرم اعلا
 ةمئنتاعوهبك نم نم اع بتيلاو بلاط تأ نب ىلع لج د
 تادمك هرمون نأ لبق كر و هننإ ىاضةنآ لويسر فهلا

 قؤضر هيلز انعم اق ايل ىري لفه وظن ىلع م امعماغك

 ْ 0 ينو اهئ ىملق اب ماس و هيلع هند ) ىانممون)
 تائامع مدد) لودر اهيلا انَمَتل اك ماسي هيلع هنن ] ئلاص تل
 ا حا ىلا وز 101 ةجب ليز الام فسا و هنلخ
 انسه نع ند اسلإ هب كل هل لصا الو جو عومم وم
 **” ائاض هدد ) لومسز لاق بل او ةّشن اع نع ةينأ نعهورع ند

 00 انللا نم يَط) تن ) هي اع ان ماسو هجلع

 (عغج قعو د قدر نم قك) بهاكتا سم ان تلك يىرعا

 ظ2010010101010ا1ا'1101ا1دوا1وا1و»>«



 هنو و نزال قة حل اه هش سكوع هنأ قلد كفل

 ويلان ابللا نماييطا تنإ ةضاع إي ماس و هيلع هددإ ىلص
 لسعلاب كنرلا نم ىك) بح )كنا هس)لوسر ابق ىدحا هب ادد
 قعونرل )و حولطركذ قاثد فجقلال عاب كينيا اذ

 هكوتمقينع ىر امحالا دونا ان) ان ا 8إ(3 دوس اللد ةملع

 نر لوزتت كمزكا هند) نا تودا ان]اب هل الفك كعك نم

 ككاماولا و هندإ ئح الَضَفَت َهَحَهاَن حعو م د هيلع هند] ىلبه

 كلفت اع ىلع كوبي بتيحم ع ىسد (:لإ تود كابي خانت ييع ظ

 ب نم ال ندارلا نا نإ له أبل اَعد هساال) هل) اللها هد
 تالت لان انرم] ماسو هيلع هننإ ىاصدخت) لومتر نالودهلصهال

 © نب انةتيكر الاف نيظمحاحفاو قةكانلا هل اكهخ ادرلعا ىاع مع

 1 سس يم ساط-
 امو عوون واعن ىدود نم انف صيم 1 وق توطس

 . 5 .ةمقف هد اييضتتلا و حركت از
 ينقع نا ىررأ ام ةندإو آن اًناووقلا ل هاو تاليخلا

 ملعرر ) ئاص ىد] لومحر يصوهس) امنا (َنَه نم دب ال
 : أ تل ىىؤرزا تلو ةيعابلا ةععلا كيلر امل لوم ءاسو
 كس و و ايلع تار نإ صاب ندا راع اي لعن فكل و
 . 'ؤ د و كمل دب نت هد اَم ىلع عم لوس اد هرتبع ىف 315 قاتلا

 ابلع هنن اع )اًهيس لقت مر ارع اب يزود نم حوت نلد
 ' آب ةنلكر ان نم<ئىئاصو ةّميقلل مون هدنإ ؟رز15 هوفيع ىاع
 را بر لع نوه هنأ قّيحرب كيسح هىد) كعوت كيسح | دك

 ] ون) دعمت نهتتت نرفع ند تلق ةموعتند لاك كمتن اند
 تحط هيل) لاق هعم د هش نكن وال لاك نيعم ىاع عم بود)
 ظ او اضنالا بون] ىف نع بهو نب) عبص ١ نع ىكل !ذهل خا

 بيو مم ئل مانع < يب ينئمخ



 تلك تكرر املا و ينطس (مل) و ىتنكاتلا لاتجت ايرمل لاق
 , كي ده |نه بل (طىل نت ىلع عم لاق نم عم هعد) لومسرع
 لكن لع عيال و امتع .يواييدال بهو تن عّيصالا و صخ

 نيحتا نع بنانا نع فّوع نب نحرلا لمكركد نه ثب نح

 : تكل اعد ةدس دلل قف ابوص ىقع» اهيقن يف :ةشس اع امين لاك

 صح امَنل) يم انح لف ىوع قب نرحولا) دسلزبعل ولاحد ]قضم
  هتمدقل بر (ورجد هن [ممعس ناكو لاح ىتن لكيم لمع

 هيلكروز ئاصءد ) ل ويسرا تورنت ةنشْش اع تلاوو تويقلا نم
 ةنكل له لد ىوع ن] نمحول) نع َتالر فق لوج
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 < هدد راك جرا يرض ني د وقذع ينال طش اع
 .ليمس ىى امل |حاو اع انو اد اهلى اهامق اماخ اهيلعدال
 0 دم و ركعم بذل كن دكل |ّله فقدصلا لاق لعوزع سا“
 ابل نع نع هلد اند ان لاهم ت”حاركل ىود
 انعالل ىي] ىوع نم ايل (ةمايسو هيلع هدا ىلع فنلاول
 كيس ىتك 5 ىذطت ىف ر ضرخ (ةاعحزال) هقكل له نال كاد

 سر ىو ىو ندد لوزتم حاول و عوتموم كدخا دع د

 ةمسامب ىح تنك ال ىن نإ ]تا لاق و ىتضاحارفل ب لع
 هنعىوزر ىطقر زدلا لاق د بذكي اكن اح لاذ لأ

 لورعموهو حاول نن لاقيم لامك يعس] كقق قدس | ا
 ةلمع قلغتد لطانلا ٍكدحكل | نهد لثمع و تق فيصل ١لاخ

 كوتورتف] ف قدسلا نءهذام لالا نا تفرد و نيوهتملا
 / ميو كر اهكملاع لحال امهر عك له دي قوع نإ ناكاذا
 ةقحلاب دوه محرلا رع ىثوعو ١ وع ٌث د لاتل

 ا مق ضااولا ىنلاعت 52 هوي ورع نم

 نزال



 كلاوخ حامد له لف تاب اهل دلال تنخ هخويتجلالل

 ىماك مو لعل اوجر مال موم م كد نأ اوىاعولو هرتعو

 | مد هع اببم انقلا مذ زذعلا تثدَكل | نود لثبع قوت

 ٠ ىوعأر نهلونمالا توقفت و يملا نوكرعجنم نل) اماعلا
 كاق لاق همام] ك)نعربتقلا نع لبز نب ىلع نع ىَكذ َّى

 ممْسصَح هي نورمحك كل تلك ماس هيلع هدد] ئانم هدا لوس

 ةيكللهاّكا ]د اف تصمم كال لق اذه ام تفك ىررد ئب

 لق زابعز ابحر | او نجماسملا كرار زو تره اهملا ارمخ

 توسد اع بال ان روج ايعالل انا ىلليك اسال وا(ننغإلا نم

 يما و بهذلا تالرخالا نه اهلاَم اننل) اعاد ةوصحمو: |
 ب ايل) دنع تتكاماع همن املا هبل بز قرارح ) نماحرخ ع

 نوحرح دمك نحلل تيوس تتفاوت نكي اين

 هنكو اوعصوق ىدمز عيجإ ى ل خك همك 3 قص ود وكف كب ايدل, /

 ؤهصود ىحمأل عيرك# ئعو هه كنج عطوخم مذ ىا موك ىا جرد

 اطنتمأو تورمع ! ولف العر العري ئتم ايتو معا

 ١ فحعرلا بع َتلَعَك سس اي الل ناعم ىوع نب نمهحرلا دنع

 تصلغ ام ىحان ىعتمد ىنلاو هس) لوسران ىعاو ىك ان لاغق

 كلتح بكل فيدال !!دبز كولا وطتا ال تأ اَمَنَعَط عع كولا
 قوم ىح) نكح طخ او ينح اها قامو ع لاغ كاد اجد
 دو شوال بوكس هياعز و عتيل

 م ىلإ[: فاغ ئعْيد زعلا الكذ بر اه دمج ف
 ليؤطلا دي خدع لالا ببن نحن اقوه ىم قةئعوضولا ف

 أ ئميلع دز ىتض هند | لومصر لاق لاق لزام نن) ىنش] ىع

 لاغخزدرن) بهذ نمماك عمو السلا يلع لب مهىاع طيقح



 ب

 000 نيكه (عالسلا كترمل ىاع الا ىلملا نا
 تيس ىإ نا هد وردم ىلإ ىشرع قوق نم ماعلا ]قض تن نها
 ىلإ وهل هطّتغ ىسوقكا دنا تلك ن) ةومدهيلل لصف اذ
 : 0000 1 كو اف اخ و طااص دوخاو صا د هلك تا >
 ةيكفلا عورىلا هَيَنِكِي هع اس نم ىسوكلا هنأ ارح نم لكد قمن
 دمع ىاب ى اب نم ماسو هيلع هنإ ىيصونن] لوبصرلاعك
 ييلا ىلإ ير امو وب قحأ ىح ىممورك ىإ ماعق نمعرلا
 سل اقم السنلا ملح جرح هيلع اوعاسح و هيلع ةدتإ] ئانص

 0 ا
 5 لح هج د (وعهان هل لاقم هلا ماخلا عك ىف ماس و هيلع
 ىحعت | با ب بيوت هظرع قود نم كر كملا و١ دعا
 .هدزوي. يعج 4 وكطخ ماعلا !ىمت

 ظ ا” ا يويدس نرش ين اج قطر رانا ع مركش او
 قإلا اهتز ة نعاس لج ىسوكلا هنا اوقّمد كعئباودلا
 كوك ءاسو لطم ] ليه بوجل) وج جن ماعلا يركاع ل اك مجلا
 تا مهما و هيلع ا ىافف ىربلا لاعف هت ز) توك
 2 نيىالصضملا ىيوب يب هنو امم يضيق لاق ان الث لكيلا هتلصدا

 .ةعلوكلا قم هاطعإ ام ياع هددا فتك د ماك مامح و ةدلع هدد
 0 ب ظ

 (هتنكى نع إر# ىع تولعاب تسحا ىددولا هنأ

 هلل و نر ل اَعَح ماسو هيلع ب !ئئاص ىزتلا ىاع اهيمرخ و

 ثلا تود لاقت )نإ َةَدَو امم اي ماسي و هيلع عدل ىاض
 ولا مودل (ويذكم تع اسم نم اع»وكل ذا اين نم لك> لول
 نكاو مدد جدن | قحلو هدنماو درب) امو عوتمموم ل ثن لح !ىنسه

 نح كر ابوح ل ىودرد ا ع يا

0 
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 لاق تا و ةدلع هديل ىلص ىذفلا تع عيب ره قال ني دونم

 ىللةبب ىرييلا ههارئاع ناوفعزد ىدسرألا هد ١ تنكح ظ
 ارو دب) اس نجت مل تاسلل ان اهيسحات ىتذلك تلوم عي
 هند ] لوم زر لاو ىضركلا نإ تلد اذ لاقررع ند كب قعنم

 امتندكن | اهتباَتك كام لاك اهّتنكأ توم امو دلع هنا
 نيم هودعدإ لوح و اهرحأ ىت تمكالا نلنمحلاهاز دجال لاك

 كيد قاندص تدحا ىكدباومغتاوت اننا ىعجا
 تلد علو عيب ره ى) 5 ىلع نع حد نجم) نا يناثلا

 6 رمجعلا تن هدد ) لاق ع و نمت ] و رت اع و ةر اع وسن انع

 ف ] ىلع نع ةّرسد ند لاَرَعلا نع مالسلا هيلع ىلعايي له

 يدع همك نتا 2 نكي لظحا ند ن اكلاك بلاط قل
 كَعِإَدا و روع عمجر ٍتبككم يهز دوغع لدت |ذإ ناكو ماسو

 سماع هيلع هز ىاصخبلا هل لاعق عيع ملع تكي ىلع عير

 ىانجيويلا هل لاق ضرع (ماق ىلع ضوعا) ضرعأ مود ناد
 -- دو محر زوتع كيلع بيلحا |ذكام ماس و هحلع هح)

 ن 20 لطح ن) لاَعَح دحاو عيمسملع و ملع عيمت 5

 ةلكمع تحل وروعك# فير )(مال) هل ٍتنك] ام تنك يف (قايسد قيغ

 هك هلخ لطخا) ني لتق نم ماسو هيلع هدن] ىاصوخنلا لاَعكا

 ىيلا زار ا ةيعكلار اسي ىلعتم وه واةكم حث مود لتقك

 ىإق نام وكمت واقع انفي و هيلع هدن] ىاض

 لاقح ليرحي متسا اق لظعل)ل ن) نم ق )امةدوعم نع
 ترورع نع ةسوه قل كن فح ام ]وين ] هذ ان وقتكتسسا
 ىةيلع سل ىنض ويلا توست لاق عرب وفض ىت) نع نيوحس

 نحاما وون وومو ليرحو 59 تالت هحنالعع اتعالل لوقح

 لؤمسصد نإ عت ال تاو قا جم نس ) قلاع نع هلا د
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 لب زيه نال حدا دنع اننالا لاك ماس هيلع ا
 م6

 ' هنا وع نب ررع تع ىسابع يع تب لعامإ و هتوعمو ناو
 يوقد! كدحل مما (ىسح امع تبا نع فوج عايل عح

 نقع ىلععلا ق هيون نعد رابع ْنَر لح اءاو ييمال) ] دع
 . هسا)ىاصبلا كا لكو رعس ا ىحوا لاه تءاصلا تهد انع
 ةهةكببحاما و نومام ىئنعأ 7-0 هدو اعف بتكتست ]ماس هدلع

 . تلقا ضومت ]لوس لاق لاقرب اه نعوترلا ىل نعيد اه.

 رتككمح] ل اند ةّيوعم باتكيتد| قف ىو تركتكصا ماسدو هيلع
 لاق لاق هنا نعت اكتتع ىشنأ الهام او نبم] تاق
 + هيو كي روموحو ىلع دان مكنا وةيلع هيدإ ياض مح ] لوضد

 اماآو ناتميجد ى]ىإ هيو ئمو ضرالا ىىنئغو امحلا َت

 ' ىيدلع ند ةروسئم ند نسلول نع سَيل ننوددا] لبع تن لح

 نأ لع هزم تانف ملأ نلوكذن تامح أ قي نع الجللا
 تاخد ماع) هلوسرو ىذا ال امك ووك كاد اكنسا

 تّصَعَف وقع ق) وعدا ماسو هيلع نأ ياض ىتإ لوح ر

 ىئينلح هدد ) ىاص هدأ ٍلوسر ىف ةكاعال اق و رعد ركب تل

 ١ ل ا رج ل واو وطلا تورو اع قط و نم +-يلحر ىد

 صول (دو تلو نم مالع ك) تعري ىع مامجو هيلع هدأ

 تجيب َىَد هاماخ ٍةدداعم قا وع د] امو هيلع هعتا) ىانف هدد
 ىىئىعم) ىروكمن [ةركوم) هولك كوم -) هو نمحا لاق هي ىل

 كلاكنا تشل معدال ةلطلا ع يحبو عوفم وم كن ىعكلا ده
 تيافح م ىاور دك اه دانإ السلا هيلع لوسرلا اطع) ف

 تالت ولك ئئبوه قى كب نحاءاىدب آعوىسحاو ننرهيو)
 بوه ىلا نع حابر ىلإ ىا اظع نطل وال) فدو طلا فوط

 ا
5 

 سس ىو اح مديل



 عجة ان ماسن و هيلع ىنإ ىاض هن) وسر نإ شياو
 يدهن تالنت ىدع لا | ديض قرح لاخاو [رنهيس 3 ايعست ى]

 ةريوعب] نع طع تح ما قيببع هين بل اعيع تالا قدرطلل .
 لاَتْم اهرمح هي وعم ىطخ] ماسنو هيلع هد ] ىاض حد كوس ر 5

 كابا يدرطلا :ةيكل ىف هب ىيف اود ىعون و اعماب ] نصح لا
 ن) ءويرض ىل) نعاط عع ىايفعلا هدد] قييع ني] بلاع تبع
 .لاعت اعرد هنو اعمال عا ماس و يلع هس ىاض ص لومصر نا

 بلاغ ع ىنتنا لب لع اعز و هيكلوو هب ىف (فلط يع ]| نكح قع
 اصمت نح] ماسو هيلع ىن) ىاص ىلا نإ ىفد) نع أطع نع
 رب اه اكي ىهامزو هلل ىذب ىيب | لاقو ٍةدواعم هلوانش

 . نطغ ءا مامن و هيلع هفد) ىاعم ىذدلا ناري اه نعيريتولا تبل هع
 عونك. كب نا ده هيكل ف هن ىيمِلَي ىخ اه لاقو امرم :
 0 ) ورو هللصإ لعشر ياهلا
 ركون مهانب) نع ةلحرفس هاباهب اطعا ف حبارلا كيش
 كلى حر زود تن هيدا عج نعي تتاق (نظلا١
 مبعث ىلع هدد ا ىابم ىتمل] كل ىرها بلاط ىإ نار قعمومم
 نع ىفل] ل اهو ن الهرفس تالت د و اعماطع اك العرف

 كى عنم هلليم ا الى الن انه نتن عاع |ون) لاح ةيحل ىف ١

 نير ال هر عتب ه) وزال و ماسو هبلعءد !ىلص نإ لوسد

 تر نعم كن الاع خ اتلأ نع ىدرب اناركر تباوراب د
 لام و يت |نكل) نع ىمدل نما وفه قرتحملا تكف مل هز تاثناللا
 ىلا فد طلبط | وملإب تاَقْنلا نع ت لج ىدع نإ وهيك
 يلا مهد . و ةيلعمدتا ىاص ىلا ت]رمع قن) نع عمق ان نع
 ةنكل يامي ىقلا هل لام: نإ حرفس نيوس ىنز نب مدوفقخ
 .ةكوار ىش وك نب ىنيعساوب| لاك هيلإ دعاماك تفرغد (ةلاق



 فعوور تبى مإ ىورمم ىواقلملا تلاط اويا ات ادكل اذه
 0000000 دل ا لا يعل
 ' ىلعو ةضعلا مود معيب هن) ىىممم اكل ككل ب نت ن ان
 دات ل ا لزكب و كيزخ تايدكح تح اهوا ط نعدوت تن ]ل دد

 يلع جولا مودي وعم تحج و هيل عدقتإ ىاص هدد ] لويسكر
 00 لاكرون ىماحر
 3 اعلا نان نع هنسىاع هيد (َنأ ينفد اننملا تفل

 . و هيلع هيدإ ئابق هقدإ ل ويفكر لاق لاك كئامنن ىَسن) فع |[:

 هأولال ت اممم عج يب ) هدو اهمردتع تب اع | تإ دحأ كقفك !ال
 اعاع ئئفرينت قفحن اك) الق اماع يعمد ولام (ءّْئَن ع

 اهل م) ىصر نم اهو تعج زدرالا كسلل نم مه ان ىلع لتغي
 نإ ل َوَد (د لع ان كييل ل وورد هدواعم دوك( نحس ولا نع

 ىيبجابن تردركرع تخص ور يل وعمق اماعيجد اعد عانك

 مس تكام فم وع اذهل وعد و هبيجا و ىئبيكو هيج انتاو
 / ىمدخ ين هد) نوع هفض و عوضوم يب نع | قوعاج ىلاراد

 - ىد ميهاود) اد انمان ىعهففلا ىنيفحللّرت قنرع)ل نع 5
 ماض و بلع ةحئ] ىامصخنلا نع حنال لاق ىطقحل رشا

 . اةنود لاف 4وكل قيس ل نعو ىد نس ىب] ني) هن ومخا) اذا
 .ش ىلل ودام َمَد كل تلاعب لاق لْيفع ني ىرعا نب مضل قنع
 هىهايضرابلع نإماعا اورج لوخ) ىببحا لاق مب توط اك هج وعمو
 5 0 ول دعا ربك اكهعع ك3
 مار ايكه ورط اه هلت اقو بر اه قح لحد كلوا
 5 والز كب نمل اق هموك ىضو ينل ثداحالا امو
 1 3 ان يسرا الرو مام هلع دنا تاحيرلا لوض ريوم) ف

 - هل وفمسفم نع نب لِي نوح ئم اكو وح وهو كس

 00 فزد
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 تعور وهريقم تن ) بِي له أم و السوم تسعلاو قوومت ىاو

 لاق ماسو هيلع هند ]ىابق يتلا ]) ةدداينع تعرز نعيم اع

 'نئاما و ةولّص اح ]نه يرتم ىع يطع هنو اعم مدار اذ

 بمس ىا نع كأدولا ت) نع ل والا نوط هلخ يحس ىز

 ماد اّر) ماسو هيلعمس) ىانم هحد] لومحر لاق لاك ؛ ىرىقل

 ا ف م احلا ىدرطلا هولنك اف ىرتم ىلع هد وائىم

 مرثج] لاَ ماض و هيلع تن ىاص هيدا لوبسز نإ كيعست تال نع

 ىسكلاتت ىهو ىدع قا لاق هومحد اف يوبم ىلع هدوفم ظ

 ىبد] نع َفاَرَولا نبع نع هدوه او َنن ىوس] نع ن اّيقسن تن

 قلرلا ندع نع |ذنهىور ىك و هييكدع تن لاق هركوك ةنديع

 ىكىل نع ضد ىر نع لدر ىن ىلع نع نائاس تتوففحنو ع

 نوعي ار اذ) لاك مامنو بلع هحد) ىاص حا لوسد نأ لاوودتل

 امعوو اتا ىدعسون) هل َلاَحَح هولتق ا دز يعالا# قمذ ىاع
 ىح وم دميع ىلع فيصنلا لست نإ هولدن انكت و توم ام
 هناوعى ا نإ لثق هتوم [ّق ىكذ توم ي) )وننكع هو (يدعتك

 مرا بودال ليَ ل اه دهر نيد منع نسبت ء ب لخا ه5

 يل 1في شعل لوبد نأ ٌتسكل نع ىوود هسا لفيع نت

 تنكلاَعَح هولتق اذ يريم ىلع يومن ارادإ لاك ماس

 محلع هننأ ىتضودت) ل وممجر نع 7 يا ب ع كحهرومج

 موك ّئل دك قم و فدصلا لاح ىتس نذملا | نه قماسو
 ومتتعا مم كب دل |ذه ىدد يركاف دوعن نعومي )

 هقرصم ميمو هخح د الدو ثقل اغلرعع نع ئئىسصص
 ش ىب ايحئعوتولا ى) هع ل واللا ىنعم | مص ايرَكَو هرجع كل

 هيو امعمدار 26 ماسودهبلع هدد انلينس لا لوسرل اة لاك

 ا ئسمز هن .اههولتك اك ىرقم ىلع بطيع



 ان نص اسإ) كغم هيجولا | فق تمال) باكل )دكه بتكا ل

 ١ يعل ىوصو نوثو هم وبول ىلو ىرس] نبأ ىح يدي 3

 ظ 1111 دل سي ما عموما
 نوهئكورامل دو ولد تلى )ود) ك لاك لاف تاداط ب
 :ةدوعم اله لاق هولك أذ يوتم ىلع دوف مي ار 15] ةدوعح
 7 تا ىاصوتت] لويمسررتمىاعر قود ن١ دذد توباتلا قى ل

 ا «ىدصلا لاه نائموعد ى) نن) ةَيَراعموه سلو لسو و هعلغ
 هببواومىحواذه لعد نكو لح 3 عاتجا د هو تتفق

 : فتق قاطلا له) نم له نع هي اكلا كب ىدل توجاتلل كل
 كاف لاق ف املا ع ندا ماكل ماكل نعة نعم توق اع هيلع ىذ

 حك مور تاذ ون ووهجلع ةددإ ىاصمدت] لوعسر

 11 ا واوا 905 را ول

 تساقمل كلا تلو لاك تلورزار عاب لت فيكف لاق
 ٠ دن هيسورام هوجو هج عنا

 قكزرلاق تلح اذا ىلع! ىو فيكم كانت ماظأ الع مس
 1 0 هرداسو بيكو راف تسلا

 تيلوازا ةدواعماي كي ٍيِبكل ام مانعا هسا ىبرمختو
 يملا اهيِح ادد اشعدح عيت يلا و تعمم ةييبمملا قكت ايه

 ء كب ىحا نه ميطع كراظتو ريس كنِحا وبكل اهيد مرعتو
 لصعفلا اودا عشعلا لاق مسيل مللجر نعوم كنت الن لطإب .

 -ِ معيتمو 0 را دوري نجا تع نما هم

 ل) تووع مدو: هم ىكلاكلا كب لكل بوك عوتموم
 00 انمك لا ةزرب ى) نع صوحالاْ ١ وورعاب نملس نع
 0 _ اووظنا ل اًحكانع طورمت عومخت ماسو هجلع هحد | ىانص ىرقلا عم

 اعلا وو عج عووعش هك 1 ْ

5 
 نادتع

 : م

1 5 
 ب 5



 اعز راتلا ) امرعد مهيللا اسكر ةنتقلا تامرسكوا رمللا

 تلي ن اكد ابر ىل ين كنزي هد ) ورو مدالثت دع اديه
 ' لاكو هني نع صع ال ىعتد ىاع لاق تف لتتك هريعونعا ىف

 عمد انت ال ىذ اب او ر لك 6 قع ين ) لاقو هب مر )كر ايما
 ملح ىعىكإ نع ىسوم | مذ نقيم اءاهيلع
  ةطلككو قلاع لاقح ىنوعإوتا (ير (ععمم اسلاعتتكل اق
 قسمللا) تا دعمت قو رز اعلاق ىدغمتسسا هنإ لاق لما
 وب عوقم وه اثم ىع) ىف زاغقنسالا لدهشملو

 كو مبص ني ورح نع هب وصلا ىم هن [هوكد ف تب قع
 نانو هيلع هدد]ىاض ةدنأا لودر ن)] ىحد و ) تن ذ )لمكت نع
 نِح بازعل) ىلرعواهمعو)و يما تروارك اوي )لاك
 اهل نعاو ىماابنع] ن مغ ب) نعو اهياهكاو ىضا
 د وعفنسسم ب هحد ]ليغ واهممرز وأ“ ىكم) كو ما قاعو
 | عيار او ىم) يدهار د اوي ) واهلصو او فحل ئم)
 ىعجت ) نب هد وءاهمو اهحراوىكذم) ل نع)|درنلااوياو3

 نن) نع ةمركع نعيزحا فدوطاهدوجاو ىماماعا
 ركطاودا دن و هيلع هدد) ياض هند لوم لاق لاق سن انع

 نممع و اه دع او اهرع (عورع واه اعد او ىماروع
 دوقستح ُنِنلاو اهيهيد و او اهيمل) ىاعو اه ابحاو اهيمركا
 اوب ١ و اهي ديم ١و اهنحهر) دذ |وداو اهل دع: واعهبم)

 تيرحا ده اه دوعاو اهيلحا ود و (ممو اهدنع)ادردلل 1
 ىئععإلا و و دلع ةددإ ىئتصودد ]لوسر ىلع عومص وح

 نلامز نرار نب رش ىفنع ةهنمرملاوتوعور هعامص
 قطلغى قو افعتملا نعمسيل لث نعول لعدم قم ترو

 8 ا "ا



 يا

 ا جلا يو هع وسو دعو كما قاقدد ظٍئء ىلا

 (اوعلا نبا نزلا قع ىهيلا ىدرن نع ىعملا كذ قا
 تكراب كو) ) مسن و هيلع هددإ ىانضةدد] لومسسر لاق لاق

 كلى ى اهمال كو انو هكرلا مرطس الخ قب امع ف ىمال
 مكور لرد مل هل اذ ةرم] هيلع و ةكوبل هيلمته الكركت
 نات عوعصو باطل تيزع نعاو ١ هرم) ىلع كوما
 ا ور اطر جرد ىكو د نافع ند)
 ينور تيب اسلا ت ىكو نمحرلا كمعرتق وو لاورعت
 اديص ثاسحات نيمداتلا و راضدالل و تبوح اهمملا نم
 ياسو هيلع يل تاسددللا ب ووو حبهم نسما

 0 أذ اعغوتمصو تول وهج

 تلوالا بودل كيداعإ بيشو هدالقاو اعلا

 يتيح وعل دو ماسدو هيلع هدد ىاص ىجعل) ند نع
 ا قحط قراوو حو ىسسايولا لاقهنا
 0 نك دبي] نع نيسيعملاىل) ند لاطلصلا نياوضلا

 :انع .د و هدلع هننإ ىاضويدإ لوعيجر فقع امك لاك
 [قهراسو هيلع هننإ ىلع ىفنلا ل مق كطملا ىنع نيا
 ١ فار اوو ىتع ويم و ىن) بلطك)!كيع نب | ىمد ابعلا
 ىاعلوضو ام وتولد اخرل موق عععو ال كب ىنح) نع

 ب2] لط ام ضي نمل ا
 قعهبسإ نع رومضنملا نعو انلا ىلع هعورخ قالا

 و ىلاط ىل نب ىلع ىتت لح لاق ىعب ادع نم ) نع لح
 ماس هيلع هدد) ىلض بلا امس امعب] ليز تب ] ةماسإو
 ١ (الططبدالاو ةدلهات#ل يىقةيحرف نصح س ايقلا ىع لوعي
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 قسيس ا (انل) ىلع هذ فد هدد] موت

 يك نب لاروع م عيتم لدعك ا هوو و عومع وم كثب نعام
 *تيو لإ ةّمادد ننسيل ىرقملا تيسنكل ثن نرحاو ىّتمت ىنمعل

 قرم ند رنكى ع ةزكل ق ىح ايعلا لزتمركذ يوكل الا

 بلع هند) ىاضةنتإ لومتر لاق لاق ىورع قد هند] للعع نع

 مود مهاردا لزخمو كزتمو اليل َدْيَعا سانا ماسدو

 قليشعور نم وم ادنؤب ىس انىل] و تاضاخاةبكل قاوملا

 ل١ نرع هتاور ىف و لص) هل ىيينل عوضوم تب نها نه

 لمالا تىكل | ذه ىلع هعد انال و ١ثن نشكل كوتموهد
 ايم غرس فوود لع تسلا ةفييشت [هسل خوال

 ىاعهابلا ةدواعم تن نرح) نع اه ولا دع نماكي نفل
 كبع نع هورع ىن) ن)وفص نع ئكنامع تال انتتتقعلاق
 ةئور] لورع نع ىجزمملا عم فءرودقكن ع ىاجج ني) ىمحرلا
 هقت) نأ و هيلع هند ]| ىلص _دد ] لويس ر لاق لاققومح
 عار فرحسؤ فرجن ةلينع طيار تكا ايكالبلوا تدل
 هت ليلخ نوب نهوم أ نلبي ىمد يملا و نيه اع وتكلف
 نعاو َتاهولا نيود ىرفد اي وحلا ]نه ىدعذب) لاق
 عرى وب و تن ناكل قرين ن اكو هزم هَق ومص هن وامه ند

 ا واج يهيم واوسب ٠٠
 ىب اهو ىلع ب لج نم ككز ىور لق داوسلا

 (الاسملا هيلخ ىلع كك نها (ماخ فوم ول دقات نينا وإ

 اس موإ نع له قع هيدا. قع وهوه ةزن ىسوم ىلإ ىع

 31 تاز ىلغ همسإ نع ىلع نب ىلع ] نيستكل هيب ل تع ل
 ىاع طبه و هيلع هقث] ىاض فح] لوبصر لاق لاك بلاط ظ

 تلعك | دوس ةماعو دوسا اق هيلع و عالسلا هيلع كيرعخ

 هو
 ا



 ١" لاقاتف اهيفاكاع تطرع كو) | يذلا ةروصلا قهام تلقح
 0 تفتدكع ىكباهالا ىل و نخ ىولل ا ةرون نه

 ) ماو هيلغتخ] كامص تملا ل قريد لد جيهلاق
 0 همهلاق ا وداحب ٠ )وا داك تره (عرل و و نسانعلل

 مساند تق داوسلا | نمت مالسدالا زد ن اعز عم ) ىاع
 نم لاف رععاتو تلق لاف ىضابعل) نل و نه لاع نم
 توككييل اها مل ن) و كيب ىثص ىلع كف تاسد|رخ
 ؟ةلزورؤئل) وضرسلا هر دلل نا ورعل ده فعالا و ىوصالا
 حابر . نعزد هاك عاما و شنلا كا للا رتمعلا لا
 ةيج] ىانخ يت | لوتستر لاق لاق مد )لمع ثدرد امنع لضفا
 رخو يام و دويمدا ارك هيلع و ليريعو ات ] ماسو هيلع
 تتامز سا(نل) ىلع قالاف ىزلا ١ ىوام ىبيعاي كفك
 ميسر يييحان لحرف حلك داوسلا | نمي م السنإلا َنَخَح
 وكم ليريجأي تلق ىم ايفل) فل وندم لاق نوط م
 0 بصح آب تاك طايلا نىئمل ن اس !ورهلها١ لاح

 نغصالا ومحالادر ن1اورب ول) لافعح سن انقل) نل_5 ىلع
 ورئملا و ننرمعفلا ودرودؤلا داعبسلا ورعكتملا دةورلاو

 ىقا تكسب ن عاما و شتملا ك1كلملا و تحل! قل اًندلاو
 ْ هسا قمع تأ ن ىوص) ىع لوالا فدرطلا ن ةنرطالق

 3 0 ا سل

 0 ا بم ا ا
 5 دليلا اووي عانمنالا ومد نامر كوم ) ىلع قات ايل ليعأد لاعف
 : ىف انعلا نلو تم لاق ف وككيص رهتسإت د لب معاي تلَمَك
  تايماره له) نملاقت اا ا يس سوو
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 ! سلاكنب وه ىذملا نر اه ر توعجعادو نم ىطاتلا باعما

 ليرعاب كعك نت اس وحك و روف نمرعاتما باوصا نع
 رتول] نسسانفلا ل 3 كلمي لاه ىنت (نقل) قل و كلم ىس ىلا

 تل /(يولا هروث ل ١و ةورلادعممصالاوي د تا 1

 سشنملا ك1ىللا وسئمعملا كاان قلاووتئرم او _ضرسملاو ١
 كاَق ىف نب نشا نع لدوطلا يفع نع قى املا درطلا .
 (3ئ1> لحروعي نان ماس وسلس ساس
 ىدل) !لهاع تلوح ىلع ير و ةوطنمو دوس ىف لعد

 كرد نم ىرع ىيعت| نه نرعإب لاَعَح هلكم فكرا |
 كدوواد نع نمد اع نت ٌتدعام] دةعاسلا مَوعْر عبلعو

 ىاص ىرلا ن) هيدآ نع ىسانع ين هدد | لمع ىع ىانع نن

 دج يملا توك هرعتغ ىلع د سمج نددت لاك م ةصسو كة جلا
 فل ١ كول و نم دح] ىعالل (َعَق ىلع كا تففلا نذل و
 اععر نع ىلع نع ىل ىت له لاق روصعملا نعّض)
 كود تكس | د ) ماسو هيلع هس]ىاضممخ| كومحر ىل لاق لاك
 تارداوح لعت ] ممعس اد اكو داوسلإ ! ويسلدودلويشلا

 ةنماويعطتاو بيعت | وج دي جهر الا“
 ىاومىإ) نع نع ]لكل ىل (م نع ىىدوم ىا ثادح

 و هيلع هند ىاض تلا ىلع لَن لبيربحن ا عرفشمالا
 'انههن ارو نم هيت اوز ىعدا دق دا جوس هماع هيلعو
 ىف ايحاب اهيلم حل را فاك امم . : يدرجحإل جوتش هيو

 ىرفملاّ ]ا وقعع ى ) ىع ىسأب ١ ىجب نم املك د دع ني
 تيم ( فلل ىعوزس اهل! ثنا سا فدع نع هءرو نع هبتأ' نع

 ادعو دل راج سو هيلع هننإ ىامج ىتنلا ن) بلطلل قعع
 معلتأو انك سرح دوج تيعجدال] (ةلكل اونا ىع انه لاق

 ًغ 6 1
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 ١ رمال 9

 ١ مك ا مع يد



 اوتنا هل خف ضرع اب ىرمملا رويقتلا و عافسلا نلو نع“
 ا ا وزع حزب عدس ال )اج

 باد بالك ذاق ىكالولإ ب مزاد

 دو يع ةئمإوحج ةنال وىاع ىسايعلا ىب ةرابز ق

 تكافل ا3 ةركر تل لح نع هيد ] نع ةوكن ىل تنودزعلا
 ظ ١ 10 يع امر نق هيلع عام ةعاعسم | ىلابعسخ] ل وسد
 "لاو ميمتن قكذ و يهود هيع] ا وند ةلمل م ود لكم همح نعل

 ليي نبا فنعم لوسحر ىلع عوصوم ني نع اذه

 : ترداخ|ركو تن انىئيتنسلر اك هناودو

  تناديعس نع لواملا تيدكل سايعلا ىبن ىمعق ١
 .ً(طقل ٍتروع ىكي تاساره ىدلاد تحف (1لاه بسعلا

 ه < دلع تنام <

 . نعارح م ,واتتقي ن) تردول هسا و ىك) ال كامو لاو
 كشضااذ) لدوَسَت و هتلع هير ]ىلص هدإ لوسر كوران

 تمت مالسنالا ىعد | و اح ناس اوه باع نم ىسابعلا تاياج

 كب نحاإ له ةّيكولا موي ىلع (ةعم هلذتل عيا ول تختر اسد

 فس (ىلا ىتت ةلو قل ىرت ال تم هفعع او د ىِسل عوقم وم

 نسا نع تنينئع املاك ةعالونصىل نع فاثلا كوش

 كلطلا ر جاز لاق ال اولاق ابي ره ماَمَح له لاق قبلا ف
 لاَعف معمانّعل و د ناق ارعع سول اناومو وتس اود وسلا

 01 ان وسر نم نورس امىرن وهل الا ةينرهاوت)
 هيلُكر ) ىلص مدد] لونقير صح لاق ت نع انهه تن او لاك

 ناقة كلل لبق ىم دوسلا ىابارلا تقل اذ لوم ماسو
 ْ تطخ لاق 00م اهطسض و !وهينق اهوا

 الز لثم كيلع هدا حف لقاو تدنمولل روم !ب كيك م

 : د



 ا تهدر ذوو طن شم ماطلع شلال

 ض]ظ1]1]12111111111 111

 "لطلطأ يور 5 مكس و جلع همد |ىامع هد !لوسدر لاق لاك
 ىنذجملا هدأ ةقيلخ هيك ن اك اهونذ اع ث اسد ارتع نم دوسلا)

 ةليبع نم عمد قيس ن ]ماج ال و ليما الات دعا ده

 كنور د] ىال ور عع لاتق نعل نم ممصس] ور عنز الد
 متنا كوممحو لام لاق كنود تعج داو ا وي

 عع ىمد رولا ىذب هم ىدمال لب و ماسو هيلع هدد ] ىاص

 يلعوك اله راتلا بات مرسبلا )وسلا بانت اهوسيلا و

 "حاده ةيبيح م) يا راش ١ و ىو اتنب لها ىن لعر

 ركرع وهو ىَر اوطلا نعالا هّيمكأ مل بيبطتل لاق عونص وم

 ىسد ] "ىع ىرصهرلا نعو ايندإلل -ةلعمصو ل باد

 ) وعوك) ميل ميقا خط ةذح] لوس لاق لاك كقمافللا

 0 و نم خرخلا ىرت امك السالا ا ونرش اخ تاخال)
 ىكيلىسعل ىرحز هدق لا ىىرخ ولا هي دوت صدال كب لع
 لاقت ىف اعمى و تم (ءانإ فكان اكىتكا ادد

 نم ووطللا انْن نح لاخ ن )3 اند نب ذاعم نع هن ل

 ألو مر عم توزتع لاق ن اقم نر |ةكيلم انث دع اه رماع

 ىع)ىر نّصدال اَمَق يكرتتنملا لك اقعد كاسو ىلع هدد ! ىاض
 هدا ىاص علا تب ارواملا مها]ولزتو ١ نيبو هيدي ] ولاع
  .هةادرد- روي ا وهب انت ملغ قو ن انشطع ماس و هيلع

 ىف ٌتفيَعَم و ل ةوار | تلح او هرهط ىلع ىفلطتساو

 قالا: يهترو (طاذ (ذ لمر تا ف ضر ) تن تح امل بلط
 00 تواطظمْفاد او هنم توقدوؤ تلا وز جار كلا هيد
 اب عبد اهدمع اقره فرغ ىدببب تقر غةو)شاذاك



01 

 تحن ليكا وة وارالا تالعو تاَضصون و تود روت ّرُْْسَك
 لوما نحكم اد لاعتَر املك مهددو هيلع ةح] ىلص حبلا نؤناا
 تلو انف هم تود ىو كا ىلإ لاقخ هدا ا نلقام
 دلئاق# حالرمصلل هوعصو اضودو ىور ىذح برش هؤاداللا

 . 2عج ني ىونص ود درجج ع ىداوذ ىلع كلي عنم ةبلكم اب
 ١ نكح | لد نك هنا قرع هيلك ان ىف لاق م درت قع هداوخ
 ىراون ةبلكن افا روت عطمنت ىفار اك هزاوق نع كرد ٍْ

 ذاق ىد انزه هبذع ىم انلا عجين إ ةتهاركد رامعل ان نب
 تفَملق آرذطلل] انل لاق ظقا هكا ايسح هفرقد الم هاد
 كالا نه ادت طتشن لب !ذاخ هَتغ اصف لي ان بيلكم
 ىَباعو اعين و ةيامهل نأ رد ناموز وللا هدمّيلاولطإب
 نم قرد الو هد وصلا نم هداك ن) عيد وره او ةدس
 تصاب لوك تيس اي يل همن | تموز (ضلا نح
 ٠ عنوح ىإ نعمهارد) نع ىوتشلا نع ةمالز) زون لاوك
  ةيصسلا نسءع ىسيلب | ىلد قنفتو هيلع هدد ىانعىرحلا نإ

 ىلص جملا هللانمد توللاوعزنتم سكل لعان كرد كيد ةأد م
 لاصحل اعك كيولرعءو كيسحْلخ) ىقلاع ماسؤو هيلع دل
 ىإ لست ىنروك لمبعص لاق ىعاعو لاغك نى اب كح ] 3

 انسنحر امثلاو لنللا(نإ اهي د ف ةالصلاد ىدابب للعمود
 ١ ) ذود لصوك لالخ ( دك ابستك ل حر ومدنا قب اهلحدو
 اوي نسا سوما ريرطتمكت> ف زد ما طاطحم
 ركن ىسمهتلا تفلط ىع لص وزخ هدداركدذإ عحعرزووم 5هداركت

 0 عو ٍقادحا| له لبع اًهالل تلمع ىلذل) قلتش ايجار ىلص
 1 اا سما ردع
 اكملع ند ىلض ندد ءلوسدر لاخ لاق ىس ايع تيل نع أطع نع
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 لها هنو فرخ ان ارمله فروع و ال ثارقد بومكأ اديك

 كلا هللص) ال عوتم وم ده )نه فزع هيكل

  هعقحل يفع تنوي اع نعر قتلا فن ىر نع ضِلَوف لضح

 سا لوس ول اعق هلتق نم ىر دالة ولا لتق الحد نا

 (مودن وذ فضعمب ناكدذ ) ةندإ ليد ! ماسو هيلع نيد ا ىلض

 طبنلا مزتبماي هللصإ ال عونموم يدحا نه

 ضاونإ ىار لاق ىعسلا) ىع تال نيمل] ةئاسد ن يمس

 لاك طينلا نم لاح تنا حن ل انه هحنهو رع اق الحد
 هلل ولدك لوعل ماو هيلع هدد] يلص هدد) لومسدر نيممت ع

 / او يظن و عامرلا | وْدْخا اذ اق ةماظلا ناوعاواسا

 ضو موهو هللص) ال تب لحل قه برعلا برمللاه نابقيل)
 لاك ايعندإ نعاطع نع ةشيشكل لثمف نت هاب
 ياسو هديل مجد او كلف[ لاويج سم في هايم فس لا
 ىدأ و لممد و هيلع ةيحا نانممس) لوسدمو ل اقاخ هلال

 ٌوتلاو ناولألا و دوصلان اًيبلع مكضَف هند لوسرب لاف

 ةّمسم لع ىلا لكم و هد تن ا|ام لقمع تنعحاإ نإ تاره)

 يسوضتت ىذلا د لاق مد لاقع هيكل ىكوم تب اك

 نجد ناحل 2 جددعل يحفل ف ىتويندال ) بضصانت_ ىاودلود)

 .هسلاك نمو لميع هددإ تع امي هلل نت اكد )ال1 >ل)ال لاق

 ظ "يوم داو ةتسح ىلإ هِي ان ول بتكءلرعف هسا ناهس

 لجلا َّن) لاق ]نه ىجدتاككعت فيكلهرلا ل اند هتدسح فلز
 هلعتالل لبع كاع عضو ول م ضو ول لعلب جذلا مود قايل
 ا اا و و جهدلا موفدق

 | ميك اعدم هلو ىلا ن) له بالا له ترد مم ننحرم >3

 لوسير ب ار لملك هستعد تض او قع ىئريكل ىاكشت او



 تيرس رنيم نع يندم ىلع هنن ] ىلص هدتأ

 هنع سلو !ركد هيي ودكم دال عوض وم وهو هل لطام
 ظ مشو هيلع هسا ىاص ىدعلا تع [رم :لاف ىرع تن) نعهكان

 جرجس هنا دح اب كاَمُح ليوم هيلع كلود دا ةبعكلإ امهد

 1 ةيحترد لع ىلع و رع هد ] ةفقشتتك مهيسيق لهز كس ) تب

 ىلضوئملا ل عع كتمال هعاَمُتَسلا لاح ةنكردا تاك ضمو
 وكرو سلو أ لاخ هضاب ليرمح ان ل رحاب و هيلع هذآ

 سع] قعد قتسدلا م اهاونالاف ىدكرو قى اليوط ان دح 7

 ةءىنساالو و هيلع هقد ] ىلضوةفد ]ل وعسر تع هل لص ) ال

 7 اومن ىو و تلخاعتصلل لاق عف ان نعمب ّفنحالو وع ند

 «شسب دكر عت ام )و فجرطلا | نه روع نم ان وط ارجه

 0 ع وعام هل ت ريع هراسنت تى ملك ىسل و) نع
 داوم ف اق نيبتو) ماملع تان لافع و هيلع هدد ] ىاص

 كى دعئاوضرعو نم اكان قال اهي اك فق طي 674

 ”ةليْضف و بنان هركقد هلاطالا ف ءزد (و ال اعىست و)

 ىيب ىلا ى) نعهّييبع تن ن ايفمس نع نسل نب يلع

 ةتسن تلعو عمت تكلم و هسا دنع تبت اعدّنعاك لاق

 ريم وعهد و لرخ ةددأ هفعو عسل تن ىلع هيلع لح دك

 ظ دلع ءاسخ لع لا مم ليغ هددال ل امن ىسلح و رن اعهبلع

 ٠ ل اعف |نمهه ننرب اهلاَمُح كتر ىنعلا لعتف هسضار لثخو

 ىاطصومت | لوس نإ د انلاقو اص و هدلإ يضف دع ىتنا

 لإ دامو ههعكمل لاح السنلا كيقعا وح لانس و وعلاع هدد ا

 هيلعلخوو ماس و ميلع هند | ىاض هيدا لومفير كتعتتكل اك
 دىل وب لاق مع هدقع ىك) ءلغق ) وميل) وضع ىلع نإ يجف
 داس مح 5 ةمئولا مود ناكر 1ىاعمل ل ات تل ]نه يمال
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 هلولوئو وه مومِرف ادد احل كيم محل نددت انطد نم

 وعلا عالسلا هيلع (نك اه رباع اي هيد ار )>1 كح هل لاغت قنؤ
 كد قمح رباع بل [ ليلك مولا دقت ىأرأ ناو مولا عم
 وص وم اَثن نها لمه قولك حان ولركتع ةعيضدالا مويلا

 مناك ىطخرا| ىلا هتف لاق فانتا ل

 ىما ىلا هدد هني تيجي الس تمس لاح ف طاتلا نيالا ١

 كولو لوح فسنكل ومعك سمح ىحع اسيل اح سفك بعل

 يفمحو هيلع هند ] ىانص ىّبعلا لا ولم اعدرالا مول ىغل

 ىاع لد معو و هيلع هند إ ىلض فد ] لويسر ى اع قو

 كلب ] ا وري اهلاق مادلل نم ههتفمرنلا لاق ىساد

 ىو ءوإ عامساو كلام نن] ىنتإ كل وم نموعتد و دووم

 لوعت اءاله اعان)نك | نهرب !عتاكإ رطل كت اونا لاق ]
 ٍ مسن نأ ) لمهز ىن ىق الخال و ةئلخ ابك ةذطغعلا ٍكدعل ١

 ىثىلد ةن) لح] لفت لل و هرحح همارم ا ف اسسيت قممنكلا
 لطم لحولا] نعد ماقكد ماسو هدلع هيدا ىلص ىبرلا تقود

 نم قتالت ار [ضن هيور امن قن) لهم لاق هوحولا) لكم ع
 رداحو ليثخت نب تنحل و ىاراعلا ميك قب يح تن ] نكلا 'ء

 5ع مِن وهم ند لن رب ركذ قاب انى املا هسدإ لبعد

 انانك لاق هر عن ]هنأ لبيع نع ىانقل ىمحولا تنع فل
 ناافاسو قي عاود و ات) مامو هيلع هدد | ىلص حت لود
 4يىلع منا ىلص هدا لوسر اًيبذع عوضرترلا و دا دعلاو

 البوطام [لكرك رز و ىبمعل ك) تحول ل اذ توللا معتم اد وع وع

 كرايال فدي لاق مت 1 نعصلا ىبتقد و ىصحاو لاسم | اق
 ىريبح ىلإ ىفد ن اام)ةدز اما ن اعللا تاعطلا قدرت



 ديل ١ ال0 ةاكوادال اع اج 116 نور تدق يطعم يسم ئ
 لام وز ب اع هنا مرعالا هن وصيبال و موق ف اره

 1 ا ا رواتب

 رز خ نع بستلل نب فوقعت ىع يىرضهؤولا نع ةقفل ولا

 70 هيلع هيد ] ىاض ىتل)] جور هءاسن م3 ىع ال فلو لاك
 ويعم و ةيلع هنن] ىاص هقت) لومقتر لاَحع قل ولا تورسعع

 ١ لاىن لعر نمالل عقوض تق تع وكمل مع اوه امان فلولا 2

 ظ |ذعذ همومل نوعود نع مالا هزه ىاعرتشح وهل كيلولا ل

 هاورالو و هيلع هدد] ىلا هدد إ لومسر هلاك ام لطان مخ

 تالد ىدصلا لاذ ىرهزلا الو ديعست هد دجال و وع

 تلامسحد لاق هنا ىعار والان ع ناي اورلا ضمد نق الودعرك« 

 وهقالاو ىبود ىيلول) ىفلكتست] ت ) ل امم ىو كل ] لد نع

 لاح (هتعباع الهدا ورلا) قهو ككل ]لمع ند فيثوت)

 كليلولاو يد ] فقوعن ىلع تلد كك نا وت لخ ىدصلا
 ارز اين داحن ال ناد وهمنم ناك هن ال هد كو ) قنوت نم نالعنا 

 كبل ول] ممح) ىصوم توعرف تافراسعا ايس لاق اعاد :
 دلاخنع تاليعو هدم نب به وركذ دس اب

 هقدإ] لومجدر لاق لاح عاملا ل ةرابع تعان] نع ند

 بع بهو هل لاقت لعر قتما ف ةوكيس ماصو هدلع هسا

 تم ما ىاع نم اوه ن انبع هل لاْعَد لع قو اقل هلا
 ) أي ىدال و ول لصا ال عوتم وم تب نم | نه تسلب
 .همحل يبيع نب نها نع ىف اكل او ةعينم ىاركذ

 تع ىدزر الا نإ ىعم نب هنسإ لمع انرتخ ا لاق ىد ابن وكلا

 و هيلع هنأ ىاض فدا لور ل(3 لاق ككام تب نيض] 39

 را دوور ب يعتد لاعذ لحر ما 4

 نوكيد



 ظ قىحما عارست و هةعتع اونا هل ل اعد لحر ىم] نى نوكيو
 ءل هد ةقنص ]و هقتاإّن ول عوض وم تب نى عاده ج اوس وه

 [سضالكو ىدانم ىو 42و نوم ام(اععو ىنلعر توقتالا ةتفقلل

 اك) هنا قيعاوتا تدل | دهركذو هيفرخالا و هل تددال

 لمحاند نومامل لَن ل انه لينكالا باتكل) لخدلا باك

 اتوح ل انعم ناس اوتع هل عيد نم كل و ىعذ اًضلا ىل] ينونالا
 0 هل عنف اولا تل |ذمف ن انف تب فحل وكر و هيد) قبع تيدا

 ةفئينح ىلإ لضو نة يوماع سبت ىذلا 7

 لوسر نع رد ره كل نع ةئانمد كل ( نعو رع ىن ليش ىع

 تاممتلارح] لمر ىتم) ىف ن وكي لاك ماسر هيلع هحد] ىلاتع ثحا
 "دعا نه يطل لاق ىقعا عارس وه َةَمِوَحَح اون) «دينكو

 هنن) ني ع ىلإ ىنعاش فحو لاق قر وعلا هن د رعت عوممؤنم

 نى عركاتلا ىم كدوتل) فدا لبعاأودا عص و لاق هنا ماكل

 لعحرققم) ف توكيس لت نكل | دهام ست 1و ىمحالاب
 .دالب وو هد ت ىنع] نكح ىما عارس وه ةقيتع | ودل هل لاخت

 لاَقَض ا هيدا رو هد اًيعت ان قلوفلان هن نت لع مع قامت ارج
 ةننئكحىسرر] تعز كعمل ل (عْح لحر م ) ىف توكيد 0

 ةميز ع ن) لضو ىف ع] تن لح ىسطإ] ىف ىف ىلعزفا
 سيول نعل ييطمنا قوش و ل5161 كش نا ظ

 انا تكنو تانّين] ن اعتلإ همصالحر ىدمد نع ايس

 بيطخل لاق ةد لد ىلع ىكتس و ةقبز تبر ىيردل ةوفنع

 هل لص ال عوتم وم لطإم وعدو هولا ! وح نمال) همك |
 ىعقأ م نر عوع ١ ىع ىقا نع ىراسوكل ىود ند و

 هل لاين لعر ىدمل ف توكد ماسيؤ هيلع هقد) ىلص ىذفلا) نع
 ىلع ىنس ساد نو ةقيتهان) يكب تناث ننن امحلا ,



 ىسيع ني نئِلص ىعدو عا و ب) نكجدابي وك د هب دب
 لج يلع هود ىاض هد لونصت ل اق لاخ ىنتن]: كن ىح نم
 . ةينح ابإ ىكي ت اكن نمحلا هل لات لخر دما ىدوكي
 لاق ىملس همنصود مرا تست و ب دا هت لد ىلع سا ىك
 تاب دكل عنمد تدع تن) لاق وانإ نكذ اكم اح اوبل

 قعر الدنلا هيث لفع ْي) فض| له تع ماركشب ىجحركذ
 هنن لويسسر لاق لاك ةينروه ى] نع نرعرلا لمع نح ِهحدا
 ىدخ هل ل اعت لهز تايبرل) ىحا ىف ىع لس و هيلع هدا ىاص
 تبرز ناس ارخ نم هنري كوع اكل وةشدلا ىىم]ركق)
 عوفم وح ّت نح | دعوتي نإ ) كل:ةكم تم ترم نسوقلا
 . به ذم ىلع تقكل عنوتّن اكد انك ني يوتا هد منملا د

 ."ةكولكم اركذب ) فو لب اضق نه فقيصمتت انك هل و ةيم اركلا

 ؟راعالل نه ن ماجح ماعلا عر متت تعد | ماع) و عومم وم
 (ايوخو ىعو (سدلا مدو مارك داو ةفينع ق) عومي

 هلا مارك ي) نا ماعاو اهي ]وز ىعحومت !نهياق د انمإن
 38 خم كفصق فيتنفيت 5 نيعيد ن اكو ن ا .ننب وس ىحا ود نم

 ىلا سنقدلاب نإ عالا (مدها) قديش نم تكون لِاوك تم
  اهللوتلا |دّمل) نم للقتلا تالا و ماعلا ةنسل اع لكل
 .٠ ةقمومو تاسلبرد ١نق لو نامبالا لوعب ناك وايل وصلا
 هىباجإ) يدق ههدوط ابكت! ىرعككا هيلِعَت ودعا نا فاعح
 تاكو ىنددعلا تي الا يمم ىكبع هعاع ىهزخن ىف اك
 تامصتان اكو ىروسلا مع تن ديض و يراموكل ىسلابع

 - اكللو لءاتصملا ف نكامال ار كذ باد | اصنع دحيم تادكل
 كيعست نع نشل قمم و للم خدم نتا نان

 1 نما

 ب



 ٠ ' ىلص ىلا نع ععيزه قل نعز اننيث نى ن (ملس و بيسملا ف

 ان ىلا تهين نتا لم نم تن) ىم عدرا لات ماس و هلع هد )
 "قا قبإ لم عير ] و فشمدو ىنمم قوم ) بفن و هين ادلا ف الكوع

 ةقيلا كاطز) و هتالوطلا و هيحيطتطتسللا ايي دلا ةادانلا
 هوعت د نم عاوقلا عابرلا و هن نعلا هايأ) نس ن] و(عدص و

 عهاد الو ءللص] ال عون وم ب ىح] قود ىنن ىَوملا تب

 هيبا يع قاماسلا نيعرلا دبع تن نيص تع له لض
 لكان ماسنو هيلع هدد ) ىاض هدد ] لوضر لاق لاف رمعاَض) نع :

 لحأ) كب نلمح نع طاب ر طانرلا لضخ) توكت ن امر ىساتلا
 ىلع نع كح ىع هيب | نع هرمع نتن نوره ىع ىد ف

 كتم ) ور] ةددرإ ماستو هيلع هد | ىاص هدا لود لاق لاك

 القسع در نسكسدإلا تمل ول ان ادلا قدح عم حدك باؤدل

 ْ مارقكل سل تنب لتمتكال وه ىاع قيع لنمف و تورك د

 لسسح] الو اعل ةعم اال ن تنص | لور تويبلارب امن ىلع

 ىشا ورع ني) نع ِهْيه نال فسمع لنصف نق هس غاي '

 ؛ هسلوالا يدرطلا تاكد رط اعلفر ع قنا اور امز هنن اعو '

 مالوسر تورد لاق رع نن] تعش سدو ند ها فمع ةنَخ

 ؟ىاصو اهوذ ةّرفم له اركب لوول ماس هيلح هجن] «ىانعإ

 لاَ و هيلع ند ] ىلض هةيد] لومسر ليس ةالضلا ؟كاخ
 , آ يدرعلا فرت اكةبكلف) تنومزد نالعشبع | لمس ةرعم

 لع ن) نع عق ايو اطع نع يف (دْل] قدرطلا اعحدذ لذ
 هل لمعم ه هركئم ىاع ىليم ماس و هتكع هند ] ىانض هن )ل وش

 تالئسع امل ل اعد وىولا) نمر (ن ةرقع ىه ل امه نه ةريقع ي]

 كيعيمتن ىلإ نيودست اهيم هنن ) تعمد ىدنا نم نم ان اوحِقد

 تاللورسع :هرعل نس ورع و غو هويدر لثم ف لحرلا عمل

: 
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 1 لاععر نع لوألا ٍتدرطلا ٌىرط تالث هلق نساَتتدعام)و
  يميلع هنا ىلعم ةحتإ ل وسو لاق لاق كلام تن ىستا نع

 1 ن مسمي ىلإ توسع اهم تقجي و ميلع ب اسنع ل فلا
 ميض و ار ه] دهيشلا ىوعرم اعي و لخو وع فحل لل |دوكو
 ثيعو نص تولوفعكاعر ميحاو را حت رعب ددإ ىاةمطغم

2 3 

 27 هلاف نع نيرعنع قاكلا يدوطلا | واش اتيعدجكل
 لوس ل5 لود كاس نب) ىدضا تمم لاق لاغعا با قَتَن دح

١ 
-- 

 امي و همضل ى) |دهت اد وقد اعلا يويمت هلا موب اهيعم
 عج ادواتع عت دنا ع مرض و از عطعت | نهشنلا 3 قعنم
 [ىد انوخال و ككسز ىلع انتدعو اناتكا| امر تول وَمِن امد
 ىفدص ىك(و تاوسرس] لومرف دافنلا فل ال قنا ةمخلا
 أ امن امضِيي هيد توف ةدئببلا مند مهولستعا ىدرع
 بحخومل | ووعا تحتوو او اكد يع نعل ف نول رخو
 لاقع فل نع ب تلاثلا يدوطلا ةدرنوكسالا ىدعالل

 ظ تفودذ ماس و هيلع هنن ] ىلص هيد ] لويسص د تورمت لاق نيمد] نع ْ
  قيعل) ةماعلا م ول اهنع هم ] اتمِيِي كاسد دوفلا ىحا تالقشع

 هيو عسا ىلص همنإ لويس( اكل [ ه5 <ن الفقس ع نع -5

 داح فعلا ك1 جوخ م اق قابلل) ةحعم نم ناكامام ىدتع
 ئسيلمز )ام ةقصاع إب لاعف هن ) ىتحو 2ةروعلا ىمك
 بل ىبّرإ) نم له ور عسا ىلع موكا ةويذم تقم ا د قوتسملا
 لاَح تالق نع ةوعوماعو تلق نالفشسع ةرعتحم توك ناالا

 امد



 ص
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 0 ف
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 ' قققأ ل ويعجز نكح نإ َن نلح] لوح ةدقب له ال هعامش لخ

 هيا عوصوم ووهو هكرط دباس ئم ماعد و هيلع مدا

 ىععت] نك نارا نح هير نكس الا و تالفسع ةلبضصدُد .

 هفدإإ يصراننت و هيلع هندأ ىابم هنإ لوس ز ل(3لاق كلام قب
 دتانقإ فود لصح نو زحزر نم كوو كلك همعلا مونى اعد

 ثبىدعانهندودزكو هير لتكسإل) وت القسنع قنميح

 هسئون و 5 لسمك نم كي قهمل لص) ال هرتال عوصوم

 ةيدإ لويسر لاخل افق كلان نن] نستأ نع ن انز تن قنوت نع

 قعمسد نم ماملع حنو ىاذالا مايلع خَحَتِس ماسو هيلع هددا

 "هلل ىدعتر اوا اء وب تفدر] اهيق طيار نم تورك امل لاقت
 هيلع لَمَح ةوهْزردو هيلع تهد نمد وعوبكل ص هل تاك

 1 مسالا فهرب كتوم 07+ ايّىم هدف

 ال عويضوم ب نحا دو يئفئاوومل نم هحور حامم لك .

 . ويم حلا لمع نع نٍيِيبصت لمح سس أد هدف
 ماسدو هلع هجن ] قاض ةقد] لويسر لاى لاق ةردره كا تع

 0 ١ لدوعاب تاكك ىتني عا هقب قم بي ارح صرالا 3

 عيد لبحاو (مصم لك رهللا كف قبس لاف لهي
 لع ع و وكرمأكي ىحأ له ىدع نيز لاك هكرد قم مام ىف

 ىَفُصلا نع هيكأطذ] لصق هس قاب قروجإل عالسلا
 ةضدكوولت تار ان هسا لوسريتلق لاق كدادلا مكفع
 ىلا ل (َدو اهيماوطنارك١ تاز امو هيك اطنا“ هين لم لوح

 ىتدعمع ون! اهيبح ن) كتر ٌمدماصو هيلع هحن) ىاقع
 اهيل ع تمر اع ىات املس لد امو .حاولوالا عا رضر و
 تكوالال ) ءوععلا ىم هيحو ني اهملع َقوُسَس ب( قمام

 الاخ هني ْ



 7 ا

 ا 11
1 31 
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 قابنل) وب مزح مع طفي بج ترو اذا
 يل مس) ببي [يصا و ىعد | مص | كغ نم لحر اقيكسد تع

 الو عو اطسح ان ىلا انع ىقاح معهد ىعلَح ةلح همم ١
 ني ئاصيسا لوتسر نع دال يب نع) نهلروخح تيلع انك
 جسوم نع ضم مذ ف تس بحأب مسو هلع
 )وا ل ل

 اهو نتتنالو اهرحا وعود اهييبودوفف صرحا
 كبدع | نه اراعا ىساتلا لَ اعيلا قايد اك 0

 بقع نإ ىلع ا ةهجيون ةمحاخ اج) فق وركتم حوتموم

 يو لووعم وهو معهلل ىنوهطنالا ب تدع د | لح لحم
 000 قع ىسمحإلا نإ -:ةفقع نب تاوةعح نع أ كب لح

 فارل) لهد ىسلدا نا لاق ومي لع هندإ ىاض ةقد] لوم ن)إ ٠

 ظ لبسع د ىعهودوطو ماشلا لخدو اهيمهيحاح ىفعف ظ
 نثثو در ع طسصو خوف و اهيك ىف ايد صم ل خدت ن اسيوي
 لصا الو ماسنو هيلع هودإ ىانم هجن لويضو ىع يدال تب نع
 ىشننإ نو لوو سس اد اقعض عز )ورو هل

 ماسارح تقام لاك فعل قلح تدع ىقسدكللا نع نا امعد أوج ئم
 كايإلل و نا هيدر دالب تءجاوركاسفلا اميلا تلواظتو :

 كابو ناسارت امو ناس اردو لام لاق ع عرز عامض

 لَم لاجحو درد نم لاح ن اس او يييوىيب نأ ند د5

 ْ ىاع ل (َعَم جوواشو جوجاب ىمدح لكم لمدد لك د عسح ىلا و

 قمنا له نا طخ) نب ز ايالعع هتع هدد ١ ىنور بلاظى )قى
 قاو .و بلع عدا ىلص قرص ماع ىلع تعط | ف ادرج ماعد
 ىدو) اعيسس ورم اهل لاَرَعت هن قف نانفن اروع ِاَمَح همنا
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 عك كد هميس ده اشد ىتم اهي اون ) نم ب اةلكئاع هحايق

 تاضار د ىكاَمح هعدا نال و هكفلا مود كا ت(َد إل اهلها نع .

 هصح رإ و بهر أ اهزونكى ا دناعلاطلل امل لاعت ةحد قم

 نومي و ىسانلا عاق |2) توموعد نويموم لاعر نكت د

 ايوع ىمل ناس اودع هقد نإ و ىس اَنل] قدك !د)

 اوجَواَدز لول ندع ةهحرلا نعنوس)ار اكن اعر ىلو

 ى ميلع هند ) علطت ىر اجل ىوطخا در عاد) كيوت وعمدة معج

 تانئم ىلع بوني و ميماشن نأ ف فقدك وح الطأ ةلبتلك
 ٠ انج اجب ندمست اه قايد ةنيدم نللسااوخ نقف و5

 رج ادص ونص مرمعل ت1 و ور دع مخ

 1 سل ايم دحولل ركل تاطو معطتةلعل لك دانم دات

 تاز ةيعلل م وذ هند] تن لع نم تونما (ولو كى نمو قدق

 كام هل رهو حسو يب ما وكل) ناي ىاع لاق ا وع اظر
 اليم الو الس درت ال خارق عستت لب لاق حد اوه تمض
 00 هنلع هند] ىاض نيك ئريعو ىلبلخ ف اير ياك
 اهر ى) و ىننوط اهل لات تن ام اوك ة دن قم هد نإ لاق

 هعثن وم وءدرت ال ةمول سا قرح قحاتال تونيموم قسد وط
 ساسسمت و هيلع هنن ] ىلص قي ةىذد جويس توفح:و يع اطد

 اهو ماعت) مرر ) وعامل ل اعد ةدد قمل تاف لوح هدد نإ 5
 ناو !موطنق | ومد ره ادع الإ كيدمملا مايل لوطا ٍحمياعل اك 3

 ّصحاواهعرز ناط تاحرع اول لاحت ةحد تمل تان ارك هدد

 [ةقل د ر) دامعح َتَفَمَحَت او اعقو ايم فقل ءاهطس الا ردت

 يمت اوعس و|ر1 نوه وروتو ىس املا قام 12)ت وفتيت

 رهسمملل ىوط م :قاووطق ىئيعراسم ورعءاط ك]وهنداوع)

 (هل ل2 همن قملت اس اوك هند ن لو] وك قيصواوتنان ل



 اي

 أ

 1 ىلعابع اقع تيه ق وشل كديوحا يق امال سس
 انداتلا لؤقل وعنف نإ. عاقتلاول ىلع لاعك تامعل كنا

 قلع نان ا ورع نيو ىحيي نأ تد ردو 'ءىلاط ىل نتن ىلع لوك ٍ

 ظ قيمنا نمصعا]و ناو هقفيص و كن «كمشحد الل ثنر لعل نه اعلن ينام
 فل عح اوهو هكِد لح بنكرإلل و ىتيد ىسيل ميوم ىل تل عل

 .ضبلا نصفك تت رمملا نع عملا ركد كاع ادةتاو 1
 معد ) لومصسر لاف لاق ننتل) نع لمنع هيب] نع ءىمعلا ] ت»

 اداضم) تورم يس ييئاسكلا نا ىشإ اي مامو هيلع هنل
 تكس اهتونإ تت)ن اق ةررمملا اهل لايجت اووصم توروصعد
 لاك يسعاو اهضنقد (هقوس واهو همم بقخحافاهيند
 مم ىنتد )لاق جسم و ىوتفتع ىرتسح قوكرسكف اهييعا ونود ىلع و

 هاو ءزالل عومضوم كر لحاله ىقدلل تكمن انوع
 لع خو طظ ند 200 تىئكر احا تور ده د1نةةركذ

 يع ةناورلا ام) بو حو ىشل وهذ كحد بل اطعى ١ نبا

 ترع نع نيناذلا و لوالا قوطةتالث 355 بلاط كل نمل
 ٍ كالغلا نغ و هيذركل نب ليف نعو اند اد ك الفلل انزكر

 ثعاىلحولا يوب فلا ١ نع بوحى) تعوخأ ىامممد 5

 ىبمع سوير نود) ىنمد ىلاط ىل نن) ىلع: لاق ا[ اك هيبل

 هحلاوم ىم فذ توكيس لوقت مامسو هيلع همد ] ىانصورغ

 6 لرفلا و لير طق و ليجدو هلهد ىبي قركتنل التف هم
 5 )ود اهّيكمحدد نه نلا دفمكل ور حال ) و ثم اد (هيبف

 تايفسلا ب ىلع امكاذه نإ ام) ما ةونابعو هددإ قلع
 فرطلا هيَ ور ىاع هدو حتر امموق هددا واعب تاع
 22 ئاع نع سنئق ى) نع ىاسلا ىزئتساى) نع كلاتلا
 ١ ضصاضو ةيلع هسسإ ىلص كيلا تمس لاق هذ بلاط كل ني)
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 اعلا 0 ع ل عسل

 (ىتتت ةهطتغم برع اهيحك توك ارورل] نه دبه اعلا حب

 سٍقفاود] لاق مةعلآ ح.؟ قد امكلاحرنا اممو حقد دانسلا اميق
 تركلن اللاق اآرودرلا اه ا[ىن الق يَعم ولا وعما اي ىلعل تك

 فم ىعدر كى عحام] و اهيقدطب ىوئداعتب اوعى دوري

 توكر ى هحهع هسشإ لوسر لا(30أ3 هَمِل لح نع شضالوتغ

 لاك هدد ]) لومتترد ارورلا امو ]ول اك !رورلا يديه نوكو

 ىتم)ل ةرد اند اهيكسني ىحوهع صرا قر اهي ) تر هدد نم

 تاعفرل) ل اع ق نو و عمو ىسيتع فانعع] ةييدر ان تقود

 هل والا تاجدوط هلىشنإ كب دحاملو عب الار كلي 1 وَ

 لاق كام تن ىَس ] ىع 6ةطيمح ! ونا اتي لح لاق ند (يفمس نع

 تن وفقد لم ىمت و دلع هند )] ىلفعةحت ] لوينير لاك

 لب ىخحل نز ونعم ىفرال] قف عرس | ىعل لمجد و هدلحد

 م نب مي انص تعيق اننا فتدوطلا تر هدرا قى

 لاقت دع نع ىروتنلا ن ميس كاس لاق ف اريسلا '

 كتنيمصضكد]د ون نم حوخ نأ ىل نعت ىتع ىّر قىوح) تنقل

 فدا ل وسر لاقل اع ىشا نع ةزيبمع ىف ) قنع ىذت نر هل
 لعد و ةلهد نوي هجِي لم ىديد ماس و هيلع عد ) ىاض
 ضراإلا ى فين ك1 كي ولا ىم سصرالا ئي اباه د عرضد ) ىف

 لودالا اهترطرشع ةننس هلقربرح تكن دحام ١و ةوعرلا ْ
 ِهيلكر] ىتص ىد] كوسر لاق لاقرب ره نع تع ىز ىع

 ةلسلاو ٍليوطح و ليعد وةلحد نيياةدد لم تت ماسو

 فتوطلا ةوعرلا نصرالا يان نمل فندولا نم فصدالا ى



 00١ ييتتشبلاوت الا 000011 دج انام رقي[ تح تقرا
 ف ١ ترومحل اقوه طؤسيل همسرق صاح بضعف لاق ] لولا نم
 نعي ةزنبوم ىنن لج و هيلع هدد ] ىلبخ هدح] لوممجر

 10 ةامنجلل ىناوهاهبلا ىع ةاملاو قيرطخ و ليصد ةةلحد

 ني 0 3 . يح . جوست |ىوفاميك نميو 5 فىسح اهب زد ايعو

 ١ كواطل) عوحرلا صرالا ف فيدكل كتولا تعىصرالا قا
 ١ هيلكرب) ىاص ىرل) نع جيرح نع ناطع ك١ نع تلاثلا
 97 ١ بيس ليج نحر و ةلملا و ليوطق ثعب# ةقن لم كاد > لاق مانسن و

 هعحا ىسمك حارتكل ١ يك ضرالا لها ءردامحامت جرح
 نضرالل ف لوول نم ضرالل نق اءاهز عرس ) ىهياذ امك ش

 تعلوخالاماعدع عدارلا فدوطلا را صلا ول هرتخلا
 لامع لير طرقت ةعم انكلاق رح نع ىددمتلا نائمع ىلا
 ك5 [يياعب حم رم وم لضخ صو ليرطك لاك مزاعم
 ويوم هدو هيلع هينإ ىاص مد ] ل ونس تءمح لاق م (عمم
 3 1 ني قا طقوم لملاد لبحدو .ةلحد نعد عملا تح

 5 اي اهلح امهفيمع سرعت د انحو ال اًرّرح اهيملا

 7 -«ةوحولا بحرالا ق قب نحل قولا ىن ىحرالا نقف ايوه
 0 كعك ناسنع اوبا لاق الحر هي تدعو تومسو علاق

 م لقتل دمي ال ن) ىلعفس] فق لاح ن اييمسح اتا هل

 0 0 تطقعوكو هقك قم وحق هنصمت نى تكلكشمكر (ع لاق 4

 1 قسم انل) يرطلا ىلا ال) تدل ةرماع نم هد انسا
 0 ا دنع ندربريع عم تنكل اق ىدعتلا تنإهع ىل نع

 ١ >ىول م ليوطت تلق لاك ةدزعلا لنمو ام لاك لنور طخي ظ

 1 9 لاق ةلملا كا ىدو) 6 لاق لحد تلك لاف ةلح لا ىلا

 ] 1 | 1 تل لوس نمسح لاغ ةلولإوو مسبب اعط كب تلق



 + ضلال ونكو ضرألا نيو اهلل 5 - 00
 نيرويعدالا ىاباعتذ عرسا ىزح املحاب افسياةت رباع ا
 ”اىسكر د) تب لح طفل ةوعرلا فصرالا قف فدو حل كن ولا 6

 لاقل اق هحدأ لع نلإ فدا دح نع نافع فا نع سداستا ظ
 و خلحد يب هنيرم يبت ىاسسو هيلع هدد[ ىاصةيد[لومسصر
 ىرو ضرالا نيازحاميلا ىع ةاوصصلاو ليزطعو ليبيعدلا 5:
 . ماّملا فدرطلا ةهراولإ بصرالل ئقوكسلا نم (ةدينح عوس) 2

 عن نم تن لاك هعدرد ٍبرع نع تاع ى) نع نح 3

 . ماده عرسا اهلهال ةلملاو لبرطخد ليجد و ةلحد ب 0

 «©رطلإ ةوهرلا نصرإلا ىدقه نكت "نكسحلا نم صرال) ح

 هد ) لويصخر ل اق: لاق برج نع ن اضع ىب) نع مالا 5
 1 لعد ىيب ةعد لم ىرت ماسو هيلع هجنإ ىاص 5
 7 عوممد | ىرذ اهل فينك ضرالا) نب ادم اهيبح عك ليوطقد 1 1

 فاإ هرز ودا ىمراإلا نق عئبمدكل وأ دب نجل نم فضرالا حا * 1
 ىلصمبإ لوسر لاق لاك برح نع نتع ك) نع عمضاتلا+ .

 ' ليروطق و ليحدد قةلعد ىن فيدح بوك مايسو هيلع هيضلا | 1 1
 عوممجا ىعلو ضر ال هدكأ فمك عرب ايعارماب ةلملاو . ظ 5

 رسال كلل ىضرالا ف سيدإبلا قتول) تم انوهرتخ 1 ٠
 هبلعإ يم ىنرلا نع درع ىع ىتامع ىنانعازشتكافلا 0١
 الورع ند) ىرخ) لاك ملعف ىلا ثيبادخل وجي ماعض و 4
 ماس بلع هدد | ىام ىجدلا قع ضرج نعن امعارويا ىود 1

 ريرع نع نافع ىآ تع شع ىدانل يدرطلا | نهرجع 1 ّ
 و هيلع هندإ ىانجمقتإ لومسر لاق لاه هسإ ىبع ثنا 0

 5 ل اللا قرن دم 5
 2 ّ < 2و 2

 ع رو 0 ١ "م 4 مذ
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 38 "نه تلم يحبنا 101 او

 1 كه تلق لبرطق تا ل اَهح نه تقف لييجدلا تن[لاغخ

 هيدا لومسر يمس و اذ لَكرإ لعف اذملا اللا ىل ل اغنخ

 ليجرو هلعر ىنب هنن لم ىيح لوَجَذ ماسدو هيلع هدد ] ىاض

 ”00001 21 يل ضرالل تادهاعيلا ع ةارعملاو لير طقو 5

 88 دعنعززنع كاكل) فدرطلا ةوعولا ىصرال ) تىد ورم ا نم

 هدأ لوس ر تئممت لاق هدد ] كلبع نتن سرع نع تامع فز نع

 :2) هل لاعتر ه# ئمي ةحد كم ىرد ل ومن د ةدلع هدد | ىلبف

 .لعا كول نحرك ةلملا ءل ل اخت ررممو لصد ل لائترتو
 2 صدالا ى موس بلع! ىجل هتعدالا له] هود ابيع و صرالا

 يننع نب فرع نعرض عر ارجل ] كدرطلا فب ىكل ”ةقكمسملا] نم

 ١ حك ر وتلا نايس ىكلوح !ةازول) دمع كف لاق نعل ولا

 1 "كيرئا ن امع ى) نع لوحال) اع نعرع لاق دل )نعي.

 0 رع يإ] لاو لترطت ىلا هددأ لبيع نإ ودرع لوز لاق

 0 ارللكإ دع ىوس رغب انميه ل امد لبعد وه ةلهرد لاعم ] قحح

 1 1 تعمليحرلا لاقح حرمت هدم لق | ةلملا هل لافترعت رم

 م ثعي ةيدودم ىكتت لوعد 5 هيلع هيد [ىاض هند ] لومجتر

 0 هيف 2 للا: لا[ ةنرطالاو لمجد و -ةلحد [مل ل اجد نير

 ' 3 عونصا] قيل ضرالاز ونكو ضرالا كولم ةفرإلا نيازح ظ

 5 فقابزلا نبع لاغق لب ده ومنذ نم فضرالا قاؤوصد

 06 متلاغك دوولد نم دعا تلقح ىعا نعل لككلح نم مح

 7 نسم اكل ىزولللا] كوت هي تاع الو هركعمد نا لحاش

 جاو دد) وع نيردرع نع ىرمملا تامع ىبإ نعرشع

 7 | يسد م سووب م ا ةودإ ئاض
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 رولا 5 0: م

 ءدازتلا فصرتاالا ىتناهملا دب دكل نم صرالا ىاباهذ عوسا

 هن هقع»» هنأط اك لرع نب ] فيدسلاسلح ىذ [ىلا ناكل افك

 رجوع عماتتك لاق ن امتع أ نع شنع سد سلا ترطلا

 وعل و هيلع هيدإ ئاض هدد ) كونمير ىوروخت عوبمت و قير ظود

 اميلا ىدلصلا و لب رطك و ليصر وةلعر تيعوتب دم ىتد

 الل ىق لوعملا نم نمرالا تعيس !اهن هدا ىمميكك جارألل
 | و نانعرس ىسنلخ ى تن لك وةورجر ارع لاك ةوهرلا ضر

 "د١5 لوسر نعيبال ب دح] نه هممت ىلع ىناعل

 نع يد دا وينقلا ىلا تت تت اد عاشو هيلع دبل
 ل عدمت تم ليمتد أر نع ن (يٌوَد تن فح ام (د يبد ! د ن امون

 ساس ومنلع هحد] ىلض هننإ لونسر لاق كاق ن ايؤد نع

 يملك[ ل روغكلا نكامس: ف اه ةومكلا نللسسال و ايودايب

 مداح عربشع ىاعرم(ت نم هل او رش ع ىاع تومانالو
 وماظلا هيدوا و فكل هكم هقدع كل هل لي: ةلولغم هيلا

 هسا لوسر لاق لاق نس نع ةداتك نع ىسأ اتي دهاماو

 تمد اًمداوسلا نك فيسكلا و مايا ماسو هلع ىد] ىاص

 ًادِصِْل حو هس) لوسرت ليف ةيلغق ىريمد داوسلا) ني تكس
 تاعومم وم ن امن لح ن ]| ىه فب ىنكل ىدقصت اهيكل اع ايلقلا

 تيدا ونإ ماندو هيلع ويد ]يام حال وسو ةعو ( كحال ظ

 الا م اباركو باي بلاثلاهلياضعلا تمابالاوكذ*“
 لاق لاح ةردره ى) نع ىامرلا دومه ك) نع اهيلك ع ونس

 ”ةدوكم مول تسلا موي نإ] مادو هيلع هجن ىانق هيد لوستر

 وسما ديوس سس ب منع ٠

 لل حالا 000 ادرك نءدلا كيركو َر )و هدحل كوت
 (ومحع

 و

 + - ا



 تاون نال لاق هدأ لومسري ىتذ مث و لولاك نس رع واش مو
 آولاغ ةزاخ ورهس مود ىنتالا مودو لاق هيف تمرعو
 مهو هيف هاغالتق مدلل نال لاق هسالوسرب ىزمل و
 ةعكونادكلولا هتف بيتس اي اطكل تكوق سرع مود اهحرالا

 هيف نو عوم كلو هعفو د اعم وك ىاعرلا هىدإ لمصر

 لوح ادع ود سيلا مونو لاق | هللهأ هيد و ةيَبويرلا ىعداا

 تالل اَح هدا لوم د | ولاَخ جا وكل اَنَعَه وت اطلسلا ئنغ
 هذ اوم) ىبلع >ررجم م ىلع ىاقلحد نمحرلا ليطغمس هانز
 اولاقعافتو ٌبطَح عونه مول لاق وه هكيعاوهىّصعك د
 هِببع تومطخي و توعايب ابهال) نال لاق هما لوسر اب ما د
 ىلص هس) لوستر ىلع عومم وج كي لح ]نوه يركل موق ةكربل

 او ىكخزم و نول وهيه (غعتم هيَ د ماسو هيلع هنا

 "للان تيينخ كوز نع نطل م امالل] ومشعل بنس
 | ا لسب الشماخ تذنبلا م1) حج وصلم ند

 501 ليز و يمغال حوش نا ل ةغاهمغ وهةدلعةددا

 تق زعو ىراوجنمطمها مد) ايوبلا كاَحح مدا ىحدا
 ذل ةدسع ىشرالا ىلإ طاغم لاغ فاصغ نح مرو عال

 ا نتج ككتح ءننكممد ] و كلبب نقل لح نر اي تاقاو ةكاننلا

 ,ىذ هيما تلو ع لح و ٍبْيكيف تكي الم هل نى و

 0 اك اًصعونكر ع ةئلت موق ف ا

 يشع عناد مومل) !قه كرم مز اب هنل] كات مد) ىحوز 8

 00 عا هد تح

 1 6 ا ال هحدطو ىف كلج ال تيب دعاّده بيلا ماما

 و

1 | 5 

 0 ؛ ع س

 أ

 هو 2
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 تالوضمبلا مابال) تي وعد عاد توكوعت ال نولوم# ةعام
 امكر اللا موق مد تس مي يلاب فيت هلك لبللا
 نب إ َةداور اماذ ىب اه ورع نب )و يح ابيع نت ] نع ٍهِيَح
 ىك) نإ ةعاس نع تل واللا تتوطلا ىوط اهيا ىننايع
 هينل_ قتموملا معا بحاصو بولا ادا (ث نحلاه تلصلا
 و هيلع مىدنإ ىاضىكتلا نع ىنن انع تت ) نع هدت ] تع
 تدر طاا يتسم ىسح مود نهشلا تاعدر زرعها لاق هل
 نإ نع هله نع هبياإ نع ىنمولارم] ىدمملا نع يق اثلا
 يضر |رّرح] ماسح هيلع هدد | ىاض هف) لقصر لاك لاق ىند امع
 لا لعقود ون ىوز لق و سم ينفك موق نميتلا ىف
 امجال ]مود ل15 ه1 ىسد امع نب هعد] كلنع هيد آ تع هيدا نع
 تعفات ن عر ع نم وي] ور !مل5 يقسم ىقك مودر و يد ال

 . ؟اكجادمبال لاق ن ] ماسو هيلعممت ) ىلص ىذعلا تعورع ثنا
 نم ] ندمح نع س اعود ] درام) دام زالا مودالا صوت الو
 ل أك راسو هيلع هجن ىلمص ىكمْل] قع اه نع ِهِجت) نع قرح
 وج نال تداحالا نوه رخسم خم ولاجرالا مد
 تامداتعو [زأ مد ناش له ماسو ِهبلغ هددز ىالعص هج

 ةعاسللو ال وراد ] نه كل ةم] لحود زع لل !ام ماسو هبطع
 2 دب)تدك) نوح ىدزالا يَعلا اود لاخر از) ك الا

 تحل فم ىدإ لومسر نأ ماوعلل وكوب ىةدصلا لاك بمس ا
 ةئحلاب هتوقيدرازا جورتع ترتيل نم لاق ماس و هيلع
 ديك ىموعتع عونم ومو و هل لم ] ال ليتخ ين نعل لاع
 لالا ركو تم ايةرامطلا باْكَت زدانعلا
 لعيب قبر نن لرضو ىدعملا ن ان ىلع كلام ىعحلا ع
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 لطعوع ءلج نع هند] ىع ىف ل ىت ىلع فير تن ليع لاذ
 تلونت ىف نال مانعت و هلع هذ ] ىلض هقد) كويسحر لاق لاق

 ا ليخ تن ىوعتا ةقدحؤوت ميلا و عونم وم ت دع ]نهرا

 ' ىتنس الا نصاولا لمع رعد بيطكلركم اود ] لاو معلا
 اهعز] لود بهوملا تبحداعتعال) ىدرر ىّوس ]تاكل وعد

 0 اج ابن وم انس نع ادد تع«4امح ىداوه
 هلاق لاق ٌريره ىإ نع ةئام 4) نع منلا نم الصلا

 7 اللا دعب مولا ماسحو هيلع هند ] ىلنض ود ] ل وممف رز

 ىع بينندلا قب ] لووسست تع ءرذإ فكرط الملا هتمداغتو

 ةالصلاد ان ماسو هيلع هنن ىاضءنت ]لوسر لاك لاق ةرنره
 كح. ىتاآور]إنلاةولور دم و مدلا نم مكر قل أ د نو نم

 0٠0١| ةدوجاك] نح حياساس] تع كش عجول ةعنو د

 ره ى ل نع نوماس ل نع يرهزلا نع يينمملا يد لمقمد

 2 لفك بوْحْلا ى تام ] ن١ ماسو هيلع ىد ]| ىاص ىملا لاق ل اه 1

 ”نعا له ةالصلا تدمعاو بونلا لستع مدلل نم معتز كلا

 | لعل كاسل دسار هلاك ام همك ليد ال عوفم وج

 هبي اان ءالسالا يةةوكلا لها هتادحا عادتها وهاعلود

 ماعز ع روكولا نب نزع نع [1] نم ةمضاخلا قْمَقِت اهرا قف

 د ) ماسنو يلع د ] ىاصدخت] لوس لاك لاق هدد ] يدع ©

 دل سعال تغلاذه تينا 04 هلك ىيدرأ امأ عت

  لدع نع (نالل لسع مسن أن ماسحو هحلع هدن) اعف همحا
 ىلح]| لوسر لاق لاق كلام تنىشت] نع بيعص ِترترعلا

 ىدعلا ن اثروزاتحلا ةراعطو انال] لستع ماسو هيلع حل

 ىرعنرلا نع با َنكه د وارو وربع عونم وم كت ىحا له

 ا قع ةووع ني ءاكه نعود قس رم هرْيَىل | تسيح ات
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 - لي هلع ىحا ىلض ذأ لوس لتعتس ] لاَقَر علم نع هوبا تع
 لمح ام ليرحأاي ل امد اقواتير نإ ىاخ لي هل وانك طرح
 تان و ركو ىدوعت ليي ى نعل ىت] لاك ىديجي قلحات نا
 ىايويإ ل وندر اعود ىقاك لي تعم قك ] قد ىيذد ىسمم تل
 تكن قيد قع اذ ني هلو اَنَ اض قف اي ماسح و هيلع هنأ
 هو روههبسك فت ماسه انت نه لاق قيعمس ني ةسسيئدع تعيض)

 تعسامع ندا نع اطع نع لكذ نثزح | تن لوح هوتخركذد
 (صارتوا اددوعملاو انصدم لامن ] ماسحو هجلع هع ل ىانض ىجعلا)
 ن(صتإل ن اعوتموم ناّيَي نحن | نه هديل يبيتو ا اضوييلع
 . صضاىع تح سيينمل ايالا ناكسأ ب ب ايباملص )الو
 ن] نسحإ نعكر] ؤس نع ىس) اك دح اما ةئتساعو
 ىّؤلإ ([ان| ولست ال ل وول راس و هيلع هدد ] ىاض ةقد] لوس
 هكر لح ام) و صولا ىم كفيت هد اك ىمسماتعلا] نق ىوتحممل
 نما م امه نع سل وال ) يدرطلا قرط ةعدر] هلك هْسداع
 لاحت كلإ نام تيحص ا لاق هددت اع تع ويد) نع هودرع
 . ملا كروب هن اذ ارعجاب ىاعقت ال سدو يلع هيد |ىاصيربلا
 :ةكتاع نع هما نع هودرع ىم عاشه نع كالا ىدترطلا

 هع] لوسر ىعل تل اَقَةُئْسْن اع نع ةورع نع ىرهزلا نع
 ؟لستفتوا نمل ا اباضونت نإ ماسو هلع ود | ىاص
 تدرج ماكنه نع مل ارلا ىدرطلا صوبلا تروي نالاكو
 هن]ىاص مد ] لوصول تيكم ] تلا هةميضاع نع هددأ نع

 هن اذ اريعاب ىدومحاَلْلاَعَح سيتل) قام ماسو يلع
 هعتأل ل يحإو نع دال عوض وم بن دعا نوه صول تروح

 وم ء ىثنح يح ىورد [ى ١و مل لص] الو ماس هيلع هىدز ىلص

 ا 5 01 00 1

 يل هل ل ا



 هنأ ءنع كوري ىلا و كف فصلا لاق هِلَوَح م فاطم تب ١

 تاب صولا ٌترول هناف ىنشلل املاب اوليسمتال لاق ْ

 تِيالوق عاهل تلعد لاق مهاق تن ردرولا ىع مايل لذوهد

 لاض مارك لَخ فد هل تاعك ترولا ىقوويلا ماه قرع

 تلغح ترزلا ى يامل إه ىدهزلا نت اود مارك تلخد
 ق ىلع ىن ىفن) تاوق ماجا تلغد لاَعق عامل لخفت هل

 ىلصومت] لومسز بحاض تتا و ماما لهدد هل تاعك ىرول)

 ْ قاض. خ | لومضر ِتِياَوُق عاركل تهد لاَغَح مانقت و هيلع هقدل
 نا تيمم روم هبلعو نزرلا يقاسلاع و قهيلع هقد)

 أذنه روم ايل لوهد تمرعاعا نمش ابل امد هلكذ

 امو نولوميع ةءامحءتا]در نيد و كمتن اطل عوص وم ْت دح
 ل حدب و تزولا) ىتوكر ال جوقحل) ن (5 ةعفصو نمومح]

 , دنع تاكال وطك ام (عماسو هيلع د] ىابجتد] لومضر

 5 (سنتسصالا وج ضملا بيش ل هاى ماج

 هيحأ] ىاصخحتلا نا ةيدرهى) نع برامح تن نع ى ديل

 55 انالث بعل ف اشتقت حدالا و ٌةُضَصلل لمع ءاسو هدلع

 ىجره ى ) نع نب وس ند نعإ د لكل دلاخ نع خإ فِ
 انتعتساللو م ملا ماسحو هيلع هدد] ىابصحدأ لوس ر لاك لاف

 لصلالو نو يحال عوفم وم تي دح ا قوه بدول ةيصدْوح امال

 ىلع اي دكل | دهم كك ىدصلا 2 هل
 ظ تق ا(تئنِصت الا و مَ ملا بحوت ىعمرم ن اعاهعملا عاما

 رح تاج نىم مرح و لهو فاكوتسالا يحوت نم مرعو

 أد غالخ الا نوره بحوأ نم معو

 همت] لوفد رد كلغ لاق ذاعم نع ىكلاخ نع يوضملا تاىحملا

 ظ ةنايكل ىلع تول : نإ غد لاح وعم ومنع تسال نيج
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 هن يمال توتلم تاك ه لوم هقد) لونحتر ىل تلَعَف لاق

 تن ااظرثنلا تم و كومكحل) نم تونكم قمم لاقت ورميطلا
 توتسولا الا هي) ُت نسيِعال يعد ةورهطلا الا هسمال
 ماسو هيلع ىد] ىاض مدد ] ل ويسر ىاع عوفم وم اني نع ! كنه

 2 | ركو بد ان هعيضو ىهقهسا كرانالك
 1 دلا5هن] لبيع ند ى اوم نع مع نب نيحرلا ليع

 ... هالمصلا فو تاك لكو ماسوءهيلع هددأ ىلص ىردلا ىلع اعود.

 ناكو ماسدو هيلع هدأ ياصورد] لومسر ندع ىلا رطاونإ (ع
 اهنعمد] ىتصر ةشيداع عم و هيلع هددإ) ىاضونت] لويسر

 ىتعلل مع ن اكءركا لخد وني تايلاركم اودأ خفق نجمي ان

 ةنْنِد اع بخ قح ةيئيد اع ف اسد (َقَدلَم ماسو هيلع هند ىافم
 كح و كار وام هاتا ان تلاد ايافاهاب) تارك اهتيرع
 هددت اَس و هحلع هدد ىاض تلا هجو ىلع اهيعمد عكف
 ىاصئنل] لاق و كو اكد امل اَمَح ئاسو هيلع هدا ىلص علا
 كوسر ايامك | دكه لارا لاموكبىال ام ماسنو هيلع هنأ
 ىلص ىلا ماعح ةالصلا َتَمَو تاكو ىسمتلا قرشتد ! هددا
 ( صوتي و لستتِجت ن] رهو هم اتم نم ماعد و هيلع هدد | ىاص
 قب اح تاك لصو منتو لَسوتال لاعد لد مهاجم ةالمملل
 ٍتحرفدلا لطيبيس ىاعالل ةتاوز لتعال عومموم كي دع ] له
 :ىدصمرم و و هتوير ىأع 5ةيد) ىلع هلرع) امه ءودصاول

 2 _داز لحاولا لمع نن لايص لا بوشسنم
 عب رهلع ادلع نيرايير ىئور لسفلا نأ ون
 ال انه ةن اكل نم لسع ) نم لاك هذ ! ماسو هيلع هجح ] ىاض
 ظ لحد هل ٍتَنكو (ضبب ةر د نم مو ' باهل حدزع هدد) هاطعأ
 ,تقلاف رانب د همم و ادع ] له كيعمُص ىلإ با ون ةرطق



 الز ه لحال ةعوضصوم اننعإ ىلا نع ىفروت ن انه ند١

 ةحتشيبلا لسع باؤن قزءأ لني ىلع هيف حتملاب

 ق اعد لاق بلاط فل نن ىلع نع للص نع هحد ] نع قرع” نن

 كولا لشضعا ىاعاي لاَعَح ماسو هيلع هعد ] ىانص ىذ] لوس د :

 تووميسول هند ارفع ايم لسع نم هذ (3 قوملا لسع نم هئاك

 11 011 1001 1 ا ا

 1 ا قمل نم غوقل ىح نعد إب

 قبطان بع لعد فرحا كبي فج 5 هيلع هدج ] ىلضص هيح)

 هيلكر] ىلعع هدد ] ٍلوميبدر لا5 لاق ءرد ره تل قع بينعلا في

 خيعبا هلرهع ةتامالا ىر ] و هيلع غسق اتم لستع هم ٠
 .] و ةبِكل فمن قررمد يمدميد | هاينثك نوم اييقكى مو ةوم

 م
 نإ لز امس تلم كان ! كا حاسم ىف نمد

 از ام درىئذ ئىطقرز للا لاك _دوفولا نع نم

 1 تايجر ل[واو ىّسل فيل فدضول نم نب ىكلاق 5 ةووع
 . - لفن امنا ان ةعومم وما تّونملا ىزلطنو زر اعالا بليد

 ب مه اذصلا تاه جاذحالا وجال

 ىقتل ىو ع اهدالا نمحرلا ندعيب هسا فقع نعي غل )تقاد

 مول يعل ابر وذ نم ماسو ةيلع هد ) ىاض هيد] لوشر لاق لاخ

 (مصو» تن نو )نروح هت وولف تلم و هق و هدلق تول ص١

 رمل اس نع ىدهرلا نع هط)] تفو بن ادهللصاال

 َِن اكاد )ماس هيلع محد 1 ىانفددد | لوس ل اق لاقت هيج ) تع
 ؟بدح |نه نهظلا لصف ىعار د ىلكل) فدصدو [عارد علا

 قعاطع هع متن ن ]ال] ن] هاي هللص ]ال عوتم وم
 لل تؤم حاسنو هيلتسما ىلنم ىزتثا ئاكدلش هش ايتخاذبا

 لاك
 هد



 للمسن نإ جالا نا مانع و هيلع هدد ] ىلص ىذعلا هل لاقت
 نح | نه نود هلو لاو الميم | د كل | رو ١تاكن اه

 الوراسو ولع هينا ىلص هدد ]ل ويقدر تع ول لص]] ال عوفف وج
 0 ا عقد م ن]ذاى ع يلا هبات
 دودال ماسن و هيلع هند ىلنص هدد] لويفتر لاق لا5 ةريوه ىإإ

 هل) الن ]نهمم | لوعت لاه كفن فيكأتلك علل يبد ىم رك
 دولار ىل نب وم اون ) لاَ هسا لوسر ]نين ] فقس او
 الل ود و تر ول ليعرت ىئةمعالاوم 1ع) و ركتم كبدها ده
 فول لصف بط لناعلا ع يبرم تذوداللاعق
 هيلع ىب ] ىاص ىد] كوستر لاق لاقتتب ام تعرجبولا ى) قع
 تنرود رونق نم توحرت ىيبلملا و تن دول) تا ماسو
 هلق دز وصلص نزروملرعمت ىللا ىحتن هترولا

 نقصان وطب و رادع وو كحد ور وج نم مَن ونص عيسدت ىكتح لك

 لكم ىسللا ىكذ وعم ىلضصتن (ض) لك نى لود هل تي و
 هانال] يب ام يطيح و انضر هر ويح) نم نَمَعَتِقِب الو مقف انسخ

 ةحد] ليست يق هم كد لور تست اكو حال نم هم ا(ةالاوتنالذاالا
 انصنْي يطو هذ امورحا لثمر مالا تم مول لك نق هذ تكبد
 ىعحالثمو همَدلا و تاّدعلا عم احو وملا و عاكل لثم دا
 هن َوَركْل) تاولصلا م ) لكم دز اعيلابمياصضلا لبللاب ماعلا
 لمْ نع ىرب و قو مملايومإب ىم لكم و ةضورعملا ةوكزلا و
 نوح ةَبَكل للح نم ىسك نم لولو محزلا ةلصرح ١ لكم و
 ولا ئسك مم لسرلا و تونيحلا م نيحرلا ليلعمص ارنا و
 اهتمر | نح) توهاب ىم بب ا ىمتعلا موبرح (ةلنو تون د
 ٍِ ياا 200 (مهللاعر و ربو نم ىلا حا دومزر ْنَه

 يي ام اهيلع دومؤول) و نوو ةثلاكر نل ان ةللكم



2 

 معو فوعةسالا فوق نمو قوت الا ىعد لسلاإ فوك نمو
 طابو بهذ نع ارا وس هروسأ) هت الث لحا و لكى اكعد ضعا
 «نلان ولكم ليل اك) ن اعدلا مهبل ءولوذ نمر ا وسو ضو تم
 وكايلا ورول اب ليلاك١ ن ايتِيلا ىيومو دوسولا د تودايلاد
 ةخضيعا مري ادن ور ر نم اهكرسش بهذ مرلاعد درعرلا و
 باش ىف هيم لعأ و لكىلع اهرداهوتجوم اهوطععتكذ

 كسلا اهوعيخ ويبحمك تيتا ام ىلع هعنممارلا لمح درم)

 هوولالوه) ندول ىركل اب ةدذ ل امنم اهيمر تر ا ول رقّوالا

 موعحل د (نلاْىحا ىلاكلر مما سل ىضييا هولا دونا هدعد

 ىتن ناسمح نا اولاغت تول ومر ىكم ىلإ توعدس ضر ومو نم

 <: ويسح ىلإ توفيس لاو لك ع م رعت ر مريع اجي ىفكم >)

 قْعَعلا شتا مول هل ود كفو رك عملا مع ا ودا ود ىكحز وذ نم
 ةهمعضو نم هيدا [5 اكعك عوض وم ب نع | قو وه] ىو و قرعرلا ك)

 لستح] امو هم اسأل له دوت ) امو بّدكلا) !|3ه يتحول! اخ
 ديما ) نونو دل نوكم ىدكو ل انعال) ِتنَر اول ممم ولا ]تح
 357 ١ ود ةشيد اعل لعن ماشمو هيلع هند | ىاص ىرلا و عاكل وا

 فبعس ىء قوذلا طع تعض ] كب: لح لكضد ر لذ ىاع
 هما موج تاكإذ) مامجو هيلع هدأ ىلصانت ) لوس اق لاق
 ةععن و رهم توك انل) و دول ان :ةلئكم ىو نم ىم» اوكف ىح

 دان دولاتع ابق اهيلع ون قوعتسالا و ىن دعسلاب
 ىسح لل و مود لك ى يهيشب ناك نم ن١ نود ٌرول] يي ] د امم

 وقتك هد)لوسر اور ن) وةيدإ ال]هل) ال هن ] تاه ويسمع
 ىدإللا ىلع ىلع اوسنح | مل لاستح اقانعا لوطارعو ترولا
 هن او فالكل با ىعح نم هسا عوج ىععب انعلا فوت نَخ

 كثب دح نم ب وعببيطكل لاف تددزج حالو ميلع ف وحال

0 
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 . .ىدن اعيمتم ناكو ىتهلل) ىكك نبأ ليممت] هذ دْررمَد د وهيسم
 لال و لاق نارعن) نعمفان نع شا كب نها دعلاثل
 ىلص._رت] لور ىوهش ن) لاق عا قيعاي ترتشنت م لاق

 اهلع احا ىلع جيل م وه لالب يل يح ماس وججلع حل
 ملي ىح تونز وملا ميعدتي فوق ايو ر راعيم امز بع ذ ند
 علب امون ئيددرإ نذ] نم جلل لهديل هت ) ىعدجكا
 لصمح] فيدل اه كنيلول] هير رقت ىتطقر)ىل) لاق هدا هعو
 هاب ئبءلسملا تاهت ىلع تثددكل عض ناك دع فب) لاق
 " مسك هبحا نع بلاغ ترشيد نع هن ا ذالا ةرتكىن ان
 فعو انؤم)] ىتعىل اىرح ىلع يا تسل ىلع تم قف لاك
 بلاط ى) ب ىلع ىز ىذت فقع لاقو امن دوم ىعو ان قلد

 ةؤم نمام لاق ماس و هيلع هقت] ىانم فح) كوس ى لح يع

 فسر ىلع عوفمو م تب دحا نوحاصد دب لحال (وب اذا مط
 يعدل دار هل لص)الو مسو هيلع هنأ ىانص مدا
 ش ايعنا نع ده اكو همركع تع ت]ذالل لتعرموملا تم
 تزّولللاع ادا و هيلع ىتإ صوتت | كوس لا5 لاق

 النا دم ]لاق نا و ناوبزلا باودا فلكر كاس د اربكا عدا

 اريج نز دميضا لاف ازا و نانم)ل تن اون] ىصق هدأ ال) هلا
 ىترإ وس تانعل باب كا ىعلاروكل تررداتهد!لوسد
 َيتَع ةالصلا ىلع ىحال اق اذ اح ماس هيلع د١ ىاص ىرحت
 نب ان [سسلاىم جانم ل د اب جالغلا ىلع ىكلاق | اهةمكلر اع

 هدد ]ال دل) ال لاق | ّر )و كن اح) نم راق او ىولخا١مد٠تءاب مدل

 قاهر ىحا ديم سققلا ماكل لاق داتلا ىلع لب اح)تم . تت قدو ىاوت توعامل ىقبع ىىلص لعوزع هىيدأ لوعل
 ' ”عاضحالا لجعال اج اخ عضو ثىدكل محد ثدعل انه 0

4 
 ا



 تعوم اقل دا ان نوب اي بل

 د

0 

 ياس و هيلع هدد ] ىأعع هيدإ لويقحر لاق لاك فس انع ل ىع

 لكاحر و عوتموم تب دع ] ذه ادم ىسلك ةم (5ل)دوه) نم

 ىيصققأا) ىطقل ةقدعو[ع)و لو محو جور ٌىيِي هد انسحا

 مءاحالا تولت ) لالبوع اريجعلا] ناك اطنع ]ذه ىغصد الو

 كما لوشرل كال تر) لاق هبب] نع جر كت توعنعو
 كيب نه] نه ىكر لثم ماقا و ينم يتم ماسو هعلع هدد
 ال اأطحل ىكم اق داير وي ]در تانعتا لاك ل طاب عومموم

 تعب عوطنلا -باإب هددروجت اع عاضعالا وح.

 لاق هسا تع عرترل نى ةقنأ لفع ىع هماقإلا هن ]دالا

 تدتإد ] لكدنع ن) و هيلع ةهسح) ىاض حد ) ل ويسر لاق

 هيدا تال تت ىج أ له تملا ِه اليم اكخ ان تكتفكر

 كينكحلاد ون اع ها ود نوسلا يالا ىىسلار ا ةالصال

 لبس ىلاعالا ر_عركد لسال ن مح تبا ل13 اع كب نحن
 ةووع قد مأامه ىع هآةآلرخغلا عض اوف سخان هيف ع قمل

 تاك ماسؤو هحلع هقنر ىلص ىولان ] هنشفت اع ىعهبد) هع

 . تاهكيسفل و تسل هّجد كوبي ىتلاعضاولا يق ىاصت
 تظن | ىكل نم (وصوم لل ىمح ال هدد ] ل ومس رد هبت اع هل

 لعوزع هند يع إذ ] فعلا ت ) تياعاما ارجاب لاَعح !دح

 كك عضوم لع و رع هدد | رهط ب ىينت مدد ططتت عوض

 ىاضوت] لوسر ىلع عوتم وم ك نما نوه نيتعر] عبس قا

 د (ننَماإْلل ب _  ىأي ماسإو هيلع هحتأ

 ةارعو َتَد) لاق كاثن نعركب ىن) نع دب اهعىع درتا لعال

 : دعجامممل] نكون ماك ماسو هيلع ىت | ىلص ملا جوتق ة دو إب

 ْ 00و ميس مدع للاوملاب ند املا نإ لاقخ 1ْ

 رولا ٠



 داتمإلا] نعي هددردال فييع نإ داع ن وللا ارك كارلا
 لاقاو نإ نك ودا ىكلاق نون] ىوتسرنكتملا نتن نوي نخ
 يركذملا ى نب نرخ نعود اع كب لحاحاو كت نول ىورعم ىاسنلا

 اهدرد لب لس ةدر ان ةقبل ين د1 لاغ لاكب نعرب اع نع
 ترا ماندو. دلع ندد] ىاصهدح) ل وبيسشر لاعقف لحل نت .اذ ماع
 هدأ ل وسر لاتف ىح) تادراق وذل ا نتز) مم دعا تايمف جد اذا
 لامك دولا رك فدك ت ل ل اذن انرعل ام مامصو هيلع ىدد) ىلدح
 لاو ىلا ن وزي مدار قملع لاظب لاك دوبل منع وسكأ مولا
 هد اساآ طوخ الو لصضا هد اند ال ميلا ئاي معلا لاح يملا ى
 حي بت اان بوبإ ف ىمطلا ايِدي دق و هتحالو

 ' انعي] نع املا نع :ةِمحلا مول ءلهاسملا 0
 الإ بهذ و هيلع هدد ىلصةيدإ لوس لاب
 ضيعلا (هيموعد ضد هذ اف نحاسلتلاالا يمت
 ا ده ا هل لص ال و حبال : وتم وح كن لما نه
 نمر اعم ىتع نإ ىوم ند رداع ىع لف ) فد لصالا

 ةالصلا ىلا 1 يسرح ارو
 عاذل ب ني هعصوخ ميل ١ ههنا بيع لها ولوسساح
 قيزعا فني وحامل دمة ةيخومم تكا
 م يميلع هنن ىلبح ىجنلا نع بره ك) نعاطخ تع كل ذ

 ىد) لومجر اناولاَك ةولنملا ةيدز اودع مول ناد لاق ن١ ٍ
 نيو امييف ا ولصق انا |وستمل] ل اق ةولصلا ةيدز اهو
 تأ ىاص و دإ لوينتر نع رب اعنع | طع نع لصعلا لين هل در
 مح ىتيدل لتسدلا نب ىرح ليغح تن ىع] لاق ماس و هيلع
 اروالل نع ككر قزعا كن فع بقوت)له] يدعوهم فع

 . ةارسم ديوس لبو ف بو 20



 مكاو اولص |ولاق نوم لكى نع مكَنتدَر ا وقح هل اخت ناك
 هلع عد انيال و ةدوب وه تن د امودالا قرود الد محتال !د هو
 تنام هئتيدمحل ل صا ال بأ كوه ىر اضلآ و ىعا لاك
 ظ ما نع فاه تقوم ةرم ها نع ةولصلا 3قفوسنحم لا
 ىاصت ماهر ماسن و هيلع هدأ ىلبص ىدملا تاكاتلاق ةماس

 لضال ءوضوم تب لح | لمح هقح عقر ال كتيسح هذ ] تنامكلا ىطا

 لك عانتكاللا ىوعإلا ءالصلا فن نلا عمر ىع ىلا يان هل

 ترواساك ىنا و دره ىإ د دوعن نن] فدوط نع ىور

 ْز ىلص وأ مم تلص لاك دس ] قوع نع ةَملع فع دوففمتم نت أ

 1 دنعالا ميديا |وهك ردماك رع ورك ى] عمو ماس و بلع حا

 فع ىيرهزؤلا 6عهردره 3. تدحامأ دةالصلا عاتتعل
 كاك مانو ىلع هندا ىاص ىملا نع عمر فت ىفإ قع فيعمس
 .نما تدعام) وهل الص الخ ةالصلا ِت هن لد عقر نم

 ميل هنن) ىاضن| لوس رز لاك لاك فنا نع ىوهرلا نع

 )0000000 اي داقق دل الدعال ةرجبلاكلا تاب لذ قدادع

 عوكرلا ف تن يد عّدر ئم هيو ل اعد ىرتخا ةرم بِيعضملا ىع
 ن | ةضاوع تىىل ليف ملاح د اقنع اود ! لاك هل ةالص الك
 نسما ولا عذر نيدو عوكرلا قرع نب | توعد ضل لعاموف
 كراملا نب تن دح لاق ا و تيبسلا تلح لاند عوكرلا
 ىاصيمت] لوسر لا3 لاق ىس ا نع ىرهزرلا نع فس ول نع
 !ل فخ هل ةالم الخ عوكرلا ع هن فن حر ترام هيلع همز
 قفعصلا لاق ماسو هيلع هدأ ىلص هقد] لوس ز نعود ال تب فدح

 هيلع هنت ] ىاض هقتأ لويستر نع اولا ور قف ةءس علقو تلك

 توع ني نضرلا لععو ىلع و ن اًمعو يعدركب اود) ماس و

 ني راعو لمح نن ل (عم و بلاط ىإ تا ىلع تل يسحاو
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 : ٍ ب

 ب 000 تاو ع5 ىنصوم اوكا و وممدإت

 توب وكل نب كتامو ةيسوه ) وت او نشد ] ورد اهو نم انع

 رماع تأ ةوَروعو_وممن ليلو و عرب رت و لقمع ب ] لهيج 5
 ةماعاوداو ىرعاسلا يبحاوبا و عددكل ليس اود او

 هب ليخأ ىلع ىتزو ةمَين اع و ةداتك نريعو ىاهابملا 1
 ترب تاكو ت ايحتنا عام[ ود لاقل حا و ىعفاشلا و كلام :
 رل] نع ىلابل ى) تن تمحولا لعع نعاك رب ءانرىا تا ْ
 اعلا مانا ملا محم ! تام عا لوسر تار لاه بر اع نب ]
 ىوروم © هومجرعاق ةقوكلا دق مت هي دب عقر ةالصلا عتفا : ْ

 لهأ] له لوع و لاغ َفَفِلِمَف دود م ه هولك كت نكل ]! دع 1
 اب جاهتحالا مل ركيم ل هتعانص لِي ىدإل ماع نكت مل دف ارعلا !
 عامفلاو نبا ول 5 كدار دلأ] و ىدصلا لاق ةيحا ولا رابهأالل >

 ةلاور امي ال) د (ةيصولا وصعملا هر اًضعو جووطالا ىانعاو
 جوج ارا توقمضاولا همصيالام للكل كاز ملا در شم
 نيدو لود )5 ! دوك ةووقيجت لكت تن ااننأ] ةموعلا مول ةهررق نم

 هلام ىعو هيدي ىع هومامزو هقلخ نوُسسيعملك كلم هن ىلا ظ
 راصد اَداَك توحئَسيوت ةنمكا ب ان ىل] هب اوهرَقب ىدع ْ

 (طّوْس نم لا اوه قىعرعتب كا يبن ميما | وه و ههلح
 نماهيف عع تحرمر نم اهييط ابو اورخ هتوقإب نم اهره
 اهيمتت يب و انم غو اهي يع نماةينكل نو مد علت نم فاتصل
 اويرنا | َداَف هقصو نع تدور هدو د امولا لع منع عطخجب امة

 ال لاكوت ىلا نه نذل يروا نإ كحاب هلاولاخ اهبلا
 مو لكان نعمت نم نلا :نككال ملا نع اولاق هسا مخرب شا قمت

 كل ىز وذ (مهمقامو قدد قلا هدمت ىو هلل اب للا يدلسشعا ْ
 . ةظم وف مالو رفح اكول ويم لع اجؤايم اجيال 4 ظ



 زل 0 - 5-9

 0 مركتم همزة 6 سا دعا اماجتت كحك مو

 ايحرد نع ىرقد ىدع هعلخ ةكد الم اد تاعر دلا ى قف داّدد .

 0000 وح و ياكل اوت لاح هسا اشن تع

 تكر ىل) توعيس لوف نم ع ات هيلع ادتودالالعت ةيحاّصلا

 وهو اعير (ًغمو ضراإلا قر انكم ىقت ةوهءوعّتكر لكى
 كر عا ا١ لوفد يقرفد ل ه همحاصلل وقف اكسم حوجت

 هسا لكعرت بنا ننركع لكي (ةدلخ (يبص (عحو ىر) تكت د

 كوول تن)و كلك هل جاتوبو كعيع هدوم نم ان) لْفَجِيد

 تلي تيظنن و ىل كستنعا ىلا وول ةالص انا لع ' لصوت

 ساو ل توق وتو لا تشعو تييطتو ل ترطتنو

 تح احر لل] قهعودرمم لين لعامق لاك تطعم و قرطخح

 (عوخخا ام ستعتماعت الخ قل اذ هدد لق !مك) هج ىوفب تح

 هتف رثتلا ىزش ىر د و ن ول مداوت اكاع اره يع ره نن

 وكضلإ كلا ير نم ىل ندد | نه لوجِوَح ةماوللا) هتاعد

 كتعىلك هنسلا دل .شلا ىلع ههسنهو هيتي ىل تتلسص (1

 (تيدلل عانا نم موي لكرا هم تدرملا اذه ف امص ] هدد )

 ةصحن ىعأإ نوح عالسحلار لد ىوعد ]د ا وعي لمالا د ولغ

 ضان ىح هروولا لع ئىر ادو ىودص و نم خدت ]كمل و

 هما ىاص هدد لويس د لاق لاق هين وه كل قع قسممل نع

 00 0-0 مىد | ولستع !ماسو وه هدلع

 00 ا

 هحدأ ىاض ةقد) ل ومجد ز (5 لاق. عنز تع ومان نعودانلا

 ْ: عوض و مودم | دعه ىوؤل) قرتحالوب (ن1] لول ماندو ةدلع

 تاق ماصو هبلع هند ىاض هد] لوسر كي فم ىم نيل و

 1 عكذو هما (ىح ىصلس نعد انه ان ىور قف و تلق يديم

 د
 و هن

5 ! 0 
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 ِء 1
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 * سر 1 نع قانا (ةيديعصد هنظل درب كاال د لاقو
 عم هب ياعلا لها قش 1: رك حاد انا
 ىِلعهحت] ىاضدمت | لوعتر لاق لاك |در دا ىإل ع لوعكم تع

 - . 0 وج ماعلا ب(ىعا ئاع نولصت َدَمِكم المو فد تأ ماسخ و 5
 ره املأ لضف اي ل لصا ال عوضوم تسحأ لع >>

 لاك ىكان ن ىعا نع لي وطلا يحن ع ىرلل موي ضينلا
 وم َتكيإلم كاعد هدد] نإ مامضو هيلع هدا ئاض د ] لور
 م اعلا باحصال نوزع ة نيك جويل مود صاوحا با ودام ئيلك
 هس ان ءككوص] ال عونموم تي دعا فه نصيبلا
 ةد اك يومش تع نىر هيج مودوففلا هىتعلاركذ
 (وثىم ام ماس و هيلع هقن ىلفم هيد ] لومحتر لاق لاق ىسا نع
 اعمل اي زخمم وه واج كلا ر) د ىلإ كا هينا علطت والا ةعححج
 الر زاو ىلإ ىوتنمل جر ظعلاد ايد وتم اي ومكل اد شح ل اقل نمنح اين
 عكر ىمم نب ىهوملا نمد املا نم ئدنع فل] هب ام ىتعدك
 ىرايصادوعىمدوع) له ىد اع ىراتت مم كلذ هسا تع
 اًءا و اميوطال اهيرئسال داهياغال ةَجكل تولخ ام ى) اومعا
 سك ىف ومفدح اقف ىد نع اهل مكهَيَدَلَح وركت ةنبكل مفلخ

 اًسكلإ وورم| قو ىمجلا ياغت نم ليل ىلع ما ىالب نم 2 «
 م اراوظا مَكَعلَخدَعَو !ءاعص نارععلا ماتلح او ارارم
 الح فل نع تدحا قف احس ىد انع اراك و ىل ت وعردال
 7 داي هللنماال عوض وم ب نا نه تال يدع
  لاكوب اهَّئع عابر ىإ تتاطع نع هعرحاموؤيريجلا لغم
 3ك موج بم و هيلع ةيدإ ىلص ةددإ لومسد لاك
 ري اتع ويشد و اًيفكسم عطا و ا(ضتوم داع ايانص

 5-52 كراع ىاص رد لوننر ىلع عوضوم تي نع ] نه خرمص نيمددأ



 للسشا اف يبا با تولوهجكت اقعصر ماك تال ودو
 : كجوطنم ىوز 2 قيللا مامجو ئموملا فرغت هسعأب
 ىكقلّنع يره ىإ قدرط اما 5 فقمت نب لهسو يبرق ىا

 ملك يلع هد | ىانمدج | لوس لاق لاك قره ى) نعد اهم
 ىنماتلا نع هوانفتسا هوعو لبلل اي ةدالّص نمولا قرشد

 لاق نو شن نر لهس نع مز اح ىلع لهس قدوط اماو :

 بحال نيعاتيل (َنقَع ءاس ومنلع ود ]| ىلسص ىيرلا ىلا لب ردع اع

  معلشنن د كك اذ تردكدام قدلعو هم ى زج كن اه كبح نم
 تع هو انتفتسا هزعو ليللا ىوهم ايف تولا فرض نا

 يلع ىنإ ىلص هنتإ لوسر تعرت ال ب ىع] ديه سد انللا
 ١ ع عون مج اع ا جا دج أم

 هعدل ل ل

 1 لصد ل هستقح ىذا ماقاذإ كذا ماسووبلع ها

 نّصْمْعِيْلَِف هنعت] | ّد اه «اًمع ىاوت نم نصند هدلك لمللا نم

 لمطإب عون م وم كبل مان ه هل ارك نع بصل هيمي

 ى.مرحو فسح لبلل ( ىلصت نم سس اد هلقصا ال

 ش تكتسي لح ام (ؤ نست اووي اعذب ىلع نما يور نق ناهتلاد

 1 رليع قانعفنب ت) نع لولا فكوطلا فوط ةنشء مل كوك اه

 م + فتم يكن م ماهو هيلع هدد) ىاض هيف ] وننر لاق لات اه

 + فع  اكتادعيرطلا ن اقيمل ان نهج و نسمع ليبلل ان هذ اليخ
 1 ١ هيلع هنأ ىاضةدإ لوصرل اق لاكوب !جنع تايون ىل
 | ٠١ وطنا اهلا هلهيجح تسمح لزيت ةحاطنم ازيك تاع

 . :ةيلع هنن ىتلص ىذنلا نع ىت اج قات ايفس ىفإ ةسكحل اكل!

 , ناهملاب هى هدي نسنع ليقل ام هن الص َقّرَعكَتم لاَ هد ] ماس و

 7 .لوسو لاقلاخوب اح نع نايس فإ نع ججارلا فرطلا
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